
  

Робототехника, бағдарламалау және инновациялық технолгиялардың «ROBOLAND 2019»  

V-ші халықаралық фестивалінің 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
 

28 наурых 2019 жыл, бейсенбі 

12.00 – 18.00 Барлық санаттардағы қатысушылардың тіркеу (қатысушылардың қалауы бойынша) Тіркелу орны 

15.00 – 18.00 Фестиваль қонақтарының облыстың білім ұйымдарындағы кездесулері Жоспарға сай 

29 наурыз 2019 жыл, жұма 

09.00 – 16.00 Робототехника өнімдерінің көрмесі  Көрме секторы 

08.00 – 09.30 «Roboland-Kazakhstan» санаты, тіркелу. Тіркелу орны 

08.00 – 09.15 «Лабиринт» санаты, тіркелу. Тіркелу орны 

08.00 – 09.15 «Ралли» санаты, тіркелу. Тіркелу орны 

08.00 – 09.15 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, тіркелу. Тіркелу орны 

08.00 – 09.15 «Зияткерлік сумо» санаты, тіркелу. Тіркелу орны 

08.00 – 09.15 «Роботтар шоуы» санаты, тіркелу. Тіркелу орны 

08.00 – 10.00 «Агро-IT» санаты, тіркелу. Тіркелу орны 

09.15 – 09.30 «Лабиринт» санаты, қатысушылар және жаттықтырушылармен жиын. 4-ші сектор 

09.15 – 09.30 «Зияткерлік сумо» санаты, қатысушылар және жаттықтырушылармен жиын. 3-ші сектор 

09.15 – 09.30 «Ралли» санаты, қатысушылар және жаттықтырушылармен жиын. 6-шы сектор 

09.15 – 09.30 «Роботтар шоуы» санаты, қатысушылар және жаттықтырушылармен жиын. 7-ші сектор 

09.15 – 10.30 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, 1 кезең – роботты құрастыру, 1 кезеңді тексеру. 1-ші сектор 

09.30 – 10.15 «Зияткерлік сумо» санаты, жеребе, роботтарды реттеу, уақытша тыйым.1-ші ағын. 3-ші сектор 

09.30 – 10.30 «Лабиринт» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 4-ші сектор 

09.30 – 10.30 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жаттығу.  5-ші сектор 

09.30 – 10.30 «Ралли» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 6-шы сектор 



  

09.30 – 10.30 «Роботтар шоуы» санаты, жаттығулар сахнада. 7-ші сектор 

10.15 – 10.30 «Зияткерлік сумо» санаты, топтық матчтар. 1-ші ағын. 3-ші сектор 

10.30 – 11.00 Фестивальдің ресми ашылуы. Салтанатты шара аумағы. 

11.00 – 12.00 «Зияткерлік сумо» санаты, топтық матчтар. 1-ші ағын. 3-ші сектор 

11.00 – 11.45 «Лабиринт» санаты, жарыстар, 1 мүмкіндік. 1-ші ағын. 4-ші сектор 

11.00 – 13.45 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жаттығу. 5-ші сектор 

11.00 – 13.00 «Ралли» санаты, жарыстар. 1-ші кезең. 6-шы сектор 

11.00 – 12.00 «Роботтар шоуы» санаты, шоу көрсетілімі, 1 мүмкіндік 7-ші сектор 

11.00 – 15.00 «Агро-IT» санаты, жарыстар. 2-ші сектор 

11.15 – 11.30 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, жарыстардың 2 кезеңін тексеру . 1-ші сектор 

11.30 – 12.30 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, жарыстар, 3 кезең. 1-ші сектор 

11.45 – 12.15 «Лабиринт» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 4-ші сектор 

12.00 – 12.30 «Зияткерлік сумо» санаты, уақытша тыйым, финалға өту. 1-ші ағын. 3-ші сектор 

12.00 – 14.00 «Роботтар шоуы» санаты, техникалық өнер сөрсету + техникалық сұхбат. 7-ші сектор 

12.15 – 13.00 «Лабиринт» санаты, жарыстар, 2 мүмкіндік.1-ші ағын. 4-ші сектор 

12.30 – 13.00 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, қорытындыларды шығару. 1-ші сектор 

12.45 – 13.30 «Зияткерлік сумо» санаты, жеребе, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 3-ші сектор 

13.00 – 13.15 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, марапаттау. Салтанатты шар аумағы 

13.00 – 15.00 Түскі ас (кесте бойынша) Келісім бойынша 

13.00 – 13.30 «Роботты құрастыр 8-9 жас» санаты, қатысушыларды тіркеу. Тіркеу орны 

13.30 – 14.30 «Роботты құрастыр 8-9 жас», 1 кезең - роботты құрау, 1 кезеңді тексеру. 1-ші сектор 

13.30 – 14.45 «Зияткерлік сумо» санаты, топтық матчтар. 2-ші ағын. 3-ші сектор 

13.45 – 14.30 «Лабиринт» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 4-ші сектор 

13.45 – 14.15 «Ралли» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 6-шы сектор 

14.15 – 15.30 «Ралли» санаты, жарыстар. 2 кезең. 6-шы сектор 

14.30 – 15.15 «Лабиринт» санаты, жарыстар, 1 мүмкіндік. 2-ші ағын. 4-ші сектор 



  

14.45 – 15.00 «Роботты құрастыр 8-9 жас», 2 кезеңді тексеру. 1-ші сектор 

14.45 – 15.00 «Зияткерлік сумо» санаты, финалға өту. 2-ші ағын. 3-ші сектор 

14.45 – 16.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жаттығу. 5-ші сектор 

14.45 – 15.15 «Роботтар шоуы» санаты, сахнадағы жаттығулар. 7-ші сектор 

15.00 – 16.00 «Роботты құрастыр 8-9 жас» санаты,  3-ші кезең роботтарды құрау. 1-ші сектор 

15.15 – 15.45 «Зияткерлік сумо» санаты, ақтық мәре. 3-ші сектор 

15.15 – 15.45 «Лабиринт» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 4-ші сектор 

15.15 – 16.15 «Роботтар шоуы» санаты, шоу көрсетілімі, 2 мүмкіндік. 7-ші сектор 

15.45 – 16.00 «Агро-IT» санаты, марапаттау. Салтанатты шар аумағы 

15.45 – 16.30 «Лабиринт» санаты, жарыстар, 2 мүмкіндік. 2-ші ағын. 4-ші сектор 

15.45 – 16.15 «Ралли» санаты, марапаттау. Салтанатты шар аумағы 

16.00 – 16.30 «Роботты құрастыр 8-9 жас» санаты, жарыстар, 3 кезең. 1-ші сектор 

16.00 – 16.30 «Зияткерлік сумо» санаты, марапаттау. Салтанатты шар аумағы 

16.30 – 17.00 «Лабиринт» санаты, марапаттау. Салтанатты шар аумағы 

16.30 – 17.00 «Роботтау шоуы» санаты, марапаттау. Салтанатты шар аумағы 

16.45 – 17.00 «Роботты құрастыр 8-9 жас» санаты, марапаттау. Салтанатты шар аумағы 

17.00 – 18.00 «RoboParty» ойын-сауық бағдарламасы. Салтанатты шар аумағы 

 30 наурыз 2019 жыл, сенбі  

09.00 – 16.00 Робототехника өнімдерінің көрмесі  Көрме секторы 

08.00 – 09.15 «Stem robot mouse» санаты, тіркелу Тіркеу орны 

08.00 – 09.15 «Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, тіркелу Тіркеу орны 

08.00 – 09.15 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, тіркелу Тіркеу орны 

08.00 – 09.15 «GRAND сумо» санаты, тіркелу Тіркеу орны 

08.00 – 09.15 «Шығармашылық» санаты, тіркелу. 1 топ. Тіркеу орны 

08.00 – 09.15 «Roboland-Kazakhstan» санаты, тіркелу. Тіркеу орны 

08.00 – 09.15 «Роботтар футболы» санаты, тіркелу Тіркеу орны 



  

09.15 – 09.30 «Stem robot mouse» санаты, қатысушылар мен жаттықтырушылардың жиыны. 1-ші сектор 

09.15 – 09.30 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, қатысушылар мен жаттықтырушылардың жиыны. 2-ші сектор 

09.15 – 09.30 «GRAND сумо» санаты, қатысушылар мен жаттықтырушылардың жиыны. 3-ші сектор 

09.15 – 10.45 «Шығармашылық» санаты, жобалар монтажы. 1 топ. 4-ші сектор 

09.15 – 09.30 «Роботтар футболы» санаты, қатысушылар мен жаттықтырушылардың жиыны. 6-шы сектор 

09.15 – 09.30 
«Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, қатысушылар мен жаттықтырушылардың 
жиыны. 7-ші сектор 

09.30 – 10.00 «Stem robot mouse» санаты, жарыстарға дайындық. 1-ші сектор 

09.30 – 10.00 «Роботтар футболы» санаты, роботтарды реттеу. 6-шы сектор 

09.30 – 10.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жеребе, уақытша тыйым. 5-ші сектор 

09.30 – 10.00 Категория «Roboland-Friendship 11-21 год», подготовка к соревнованиям. 7-ші сектор 

09.30 – 10.15 «GRAND сумо» санаты, жеребе, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 1-ші ағын. 3-ші сектор 

09.30 – 10.30 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 1-ші ағын. 2-ші сектор 

10.00 – 11.00 «Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, Жарыстың 1 кезеңі Тұсаукесер Достық 7-ші сектор 

10.00 – 11.15 «Stem robot mouse» санаты, жарыстар. 1, 2 ағындар. 1-ші сектор 

10.00 – 11.30 «Роботтар футболы», жарыстар. 1-2 кезең. 6-шы сектор 

10.00 – 13.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жарыстар. 5-ші сектор 

10.15 – 11.45 «GRAND сумо» санаты, топтық матчтар. 1 ағын. 3-ші сектор 

10.30 – 12.00 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, жарыстар. 1 ағын. Сектор 2 

10.45 – 12.15 «Шығармашылық» санаты, әділ-қазылар жұмысы. 1 топ. Сектор 4 

11.00 – 11.15 «Roboland-Friendship 6-10 жас», тіркелу Тіркеу орны 

11.00 – 12.00 
«Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, жарыстардың 2 кезеңі Жұмыстардың 
тұсаукесері  7-ші сектор 

11.15 – 11.30 
«Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, қатысушылар мен жаттықтырушылардың 
жиыны. 7-ші сектор 

11.15 – 12.30 «Stem robot mouse» санаты, жарыстар. 3, 4 ағындар. 1-ші сектор 

11.30 – 12.00 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, жарыстарға дайындық. 7-ші сектор 



  

11.45 – 12.15 «GRAND сумо» санаты, уақытша тыйым, финалға өту.1 ағын. 3-ші сектор 

12.00 – 12.30 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, жарыстардың 1 кезеңі Тұсаукесер Достық  7-ші сектор 

12.00 – 13.00 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, роботтарды реттеу, уақытша тыйым. 2 ағын. 2-ші сектор 

12.00 – 14.15 «Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, жарыстарға дайындық. 7-ші сектор 

12.15 – 13.00 «GRAND сумо» санаты, жеребе, роботтарды реттеу, уақытшы тыйым. 2 ағын. 3-ші сектор 

12.15 – 13.00 «Шығармашылық» санаты, 1 топ жобаларын демонтаждау. 4-ші сектор 

12.15 – 13.00 «Шығармашылық» санаты, тіркелу. 2 топ. Тіркеу орны 

12.30 – 13.00 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, жарыстың 2 кезеңі Роботтардың тұсаукесері. 7-ші сектор 

12.30 – 13.45 «Stem robot mouse» санаты, жарыстар. 5, 6 ағын. 1-ші сектор 

13.00 – 15.00 Түскі ас (кесте бойынша) Келісім бойынша 

13.00 – 14.30 «GRAND сумо» санаты, топтық матчтар. 2 ағын. 3-ші сектор 

13.00 – 14.30 «Шығармашылық» санаты, жобаларды монтаждау. 2 топ. 4-ші сектор 

13.30 – 14.15 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, жарыстарға дайындық. 7-ші сектор 

13.30 – 15.00 «Роботтар футболы» санаты, жарыстар. 3 кезең. 6-шы сектор 

13.45 – 15.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жарыстар. 5-ші сектор 

14.00 – 15.30 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, жарыстар. 2 ағын. 2-ші сектор 

14.30 – 15.00 «Stem robot mouse» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 

14.30 – 15.00 «GRAND сумо» санаты, уақытшы тыйым, финалға өту. 2 ағын. 3-ші сектор 

14.30 – 16.00 «Шығармашылық» санаты, әділ-қазылар жұмысы. 2 топ. 4-ші сектор 

15.00 – 15.15 «GRAND сумо» санаты, роботтарды реттеу. 3-ші сектор 

15.00 – 15.30 «Roboland-Kazakhstan» санаты, әділ-қазылар жұмысы. 5-ші сектор 

15.00 – 15.30 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, жарыстар. 7-ші сектор 

15.00 – 16.00 «Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, жарыстар. 3 кезең Жарыс. 7-ші сектор 

15.00 – 16.30 «Роботтар футболы» санаты, жарыстар. 4 кезең. 6-шы сектор 

15.15 – 15.45 «GRAND сумо» санаты, ақтық мәре. 3-ші сектор 

15.30 – 15.45 «Roboland-Kazakhstan» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 



  

15.30 – 16.00 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 

16.00 – 16.30 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 

16.00 – 16.30 «GRAND сумо» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 

16.15 – 16.45 «Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 

16.30 – 17.00 «Шығармашылық» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 

16.45 – 17.00 «Роботтар футболы» санаты, марапаттау. Салтанатты шара аумағы 

17.00 Фестивальдің ресми жабылуы Салтанатты шара аумағы 

 
 


