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«ROBOT MOUSE» САНАТЫНЫҢ РЕГЛАМЕНТІ 

 

Қатысушылардың жасы: 4-6 жас.   

Командада: 2 адам.  

Роботтар: регламент талаптарына сай. 

Жарыстарды өткізу тәртібі: жеребеге сай кезек бойынша. 

Мақсаты: аз уақыт ішінде үш турдың тапсырмаларын орындау.  

 

1. Робот пен полигонға қойылатын талаптар 

Жарыстар төменде көрсетілген жабдықтар негізігде өтеді:  

• «Бағдарламалау негіздерін дамытуға арналған робот-тышқан жиыны», Learning Resources, 

түпнұсқалық атауы «Code & Go™ Robot Mouse Activity Set», LER 2831 артикулы – 3 жиынтық; 

• Жарыстық алаң-2 дана; 

     1-2 турға арналған жарыс үстелі: 1200 мм × 1200 мм-3 дана; 

     3 турға арналған жарыс үстелі: 1200 мм × 1200 мм-2 дана 

 

2. Жалпы ережелер 

2.1  Команда екі адамнан тұрады. 

2.2  Бірінші қатысушы алғашқы екі турға қатысады  

1 тур - «Лабиринтті құру», 

 2-ші тур - «Бағытты бағдарламалау». 

2.3  Екінші қатысушы үш кезеңнен тұратын үшінші турға қатысады (3-ші тур - «Карточка 

бойынша бағдарламалау»). 

2.4 Төрешілер командаларға еркін тәртіпте бекітіледі және команда қатысушыларын 1-ден 3 

турға дейін төрешілдікті жүзеге асырады. 

2.5 Төрешілер кезең (тур) басталар алдында тапсырмасы бар карточканы береді, тапсырмамен 

танысуға уақыт береді (10 сек артық емес), одан кейін: «Дайынсың ба?» деп сұрайды. Қатысушы 

«дайын» жауап беруі керек. 

2.6 Тапсырманың орындалу уақытын есептеудің басталуы төрешінің «Старт» командасын 

айтуы болып табылады, одан кейін қатысушы тапсырманы орындауға дереу кіріседі. 

2.7 Қатысушының тапсырманы орындауының аяқталуын төреші өзі белгілейді. 

2.8 Кезекті қатысушы 1-турдан өткеннен кейін төреші үшін техникалық үзіліс көзделеді (3 

минуттан аспайды), оның барысында: 

- Төреші лабиринттің дұрыс жасалуын тексереді және төреші хаттамасын толтырады; 

- Қате анықталған жағдайда төреші жарыс аймағына жаттықтырушыны шақырады, ол 

лабиринтті түзетіп, оны 2-турдан өту үшін дайындауы керек; 

- Лабиринтті салуда қателер болмаған жағдайда жарыс аймағына жаттықтырушыға жол 

берілмейді2.9 Кезекті қатысушы 2-турдан өткеннен кейін төреші үшін техникалық үзіліс көзделеді 

(3 минуттан аспайды), оның барысында: 

- төреші турдың дұрыс өтуін тексереді және төрешілер хаттамасын толтырады; 

- төреші лабиринтті жинастырады; 

- Төреші 3-ші турдан өтуге 2 команда мүшесін 3-ші турдың жарыс үстеліне шақырады. 

2.10 Кезекті қатысушы 3 турдан өткеннен кейін төрешілер хаттамаларды санат хатшысына 

тапсырады. 
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2.11 Робот тінтуірін қолдана отырып жарыстар өткізу максималды жылдамдық функциясын 

қолдана отырып жүзеге асырылады (Робот корпусындағы қосқышты қолдана отырып). 

2.12 Әр командада өзінің робототехника жиынтығы (Робот тінтуірі), қосалқы батареялары 

немесе аккумуляторлары болуы керек. 

Лабиринт секцияларын жарыс ұйымдастырушылары 1, 2 турға арналған үстелдер санына 

сәйкес ұсынады. 

 

1. Хаттама 

 

3.1  Хаттамада командаларға қатысушылар, ұпайлар және тапсырмаларды орындау уақыты 

туралы ақпарат бар. 

3.2 Хаттамаларды судьяларға санаттың бас судьясы еркін тәртіпте береді. 

3.3 Әр команда үшін команда қатысушыларының аты-жөні жазылған хаттаманың жеке парағы 

көзделеді. Хаттамалар команда 3 турдан өткеннен кейін бірден хатшыға тапсырылады. 

3.4 Хаттама бағандары 3, 4, 5, 7, 8, 9 санатты судья толтырады. 

3.5 Санат хатшысы санат судьялары ұсынған деректерді компьютерге енгізеді. 

 

4. Жарыстарды өткізу тәртібі. 

 

4.1. Бірінші тур «Лабиринт құру» 

 

 Мақсаты: Бірінші турда жарысушылар өздерінің кеңістік ойлауын, 

берілген сурет бойынша робот-тышқан үшін лабиринт дайындай 

алатындарын көрсетулері керек. 

       Талаптар: Тур «Бағдарламалау негіздерін дамытуға арналған 

робот-тышқан жиыны», Learning Resources, түпнұсқалық атауы «Code & 

Go™ Robot Mouse Activity Set», артикул LER 2831 негізінде өтеді. 

Лабиринт траекториясы: 16 бірдей секциядан тұрады. Секция 

жақтауының өлшемі – 12,5 см. Лабиринт траекториясы барлық 

қатысушылар үшін бірдей.  

                                            Сурет. 1 Лабиринт үлгісі 

1-ші турдың ережелері: 

 

4.1.1. Қатысушылар жарыс аумағына шақырылып, төрешінің белгісімен бірінші турдың 

тапсырмаларын орындайды. 

4.1.2. Лабиринтті құру кезінде секцияның қосқыш элементтерінің орналасуы ескеріледі. 

4.1.3. Лабиринттің дұрыс құрылуы баллдық жүйемен бағаланады. Әрбір дұрыс емес орналасқан 

секция үшін бір айыппұл баллы есептеледі (хаттаманың 3 бөлімі). 

Баллдарды уақытша есеп жүйесіне ауыстыру. 1 тур тапсырмаларын орындаған үшін берілген 

баллдар 1 секунд уақытқа тең.  

4.1.4. Тапсырмаларды орындаудың ең максималды уақыты 3 минут. Турға арналған регламентте 

көзделген уақыт лимиті асып кеткен кезде судья тапсырманың орындалуын тоқтатады.  

4.1.5. Тур тапсырмаларын орындау нәтижесіне қарамастан, қатысушы келесі турға өтеді. 

4.1.6. Тур тапсырмаларын орындау кезінде қатысушы лабиринтті үстелде немесе үстелді айнала 

қозғалтуға құқылы, тапсырмасы бар карточканы жылжытуға және айналдыруға құқылы. 



 

3 

 

4.1.7. Лабиринтті құру «үстінен төменге» орындалады. «Жоғары» (құруды бастау) және «төмен» 

(құруды аяқтау) тапсырмалар бар карточкада белгіленуі тиіс.  

4.1.8. Қатысушының тапсырманы орындауға қатысты нұсқауларына тыйым салынады. Бұзушылық 

үшін 16 айыппұл баллдары қойылады (хаттаманың 3-бағаны). 

 

 

4.2. Екінші тур «Бағытты бағдарламалау». 

 

Мақсаты: Екінші турда қатысушылар робот-тышқанның қозғалысын бағдарламалай алатындарын 

көрсетулері тиіс. 

Талаптар: Тур «Бағдарламалау негіздерін дамытуға арналған робот-тышқан жиыны», Learning 

Resources, түпнұсқалық атауы «Code & Go™ Robot Mouse Activity Set», 

артикул LER 2831 негізінде өтеді.  

 

Сурет. 2. Бағдарламалау карточкалары 

 

 

 

 

Сурет.3 Бастау мен мәре нүктесі бар лабиринт үлгісі 

 

2 тур ережелері: 

 

4.2.1. Бірінші тур полигоны робот-тышқан өтетін жол болып табылады.  

4.2.2. Тапсырмалар карточкасындағы бастау мен мәресі көрсетілген 

лабиринт сызбасы барлық қатысушылар үшін бірдей. 

4.2.3. Тур 2 кезеңнен тұрады: 

- бағдарламалау карталарының көмегімен қозғалыс алгоритмін жасау; 

- робот-тышқанды бағдарламалау және бағытты жүріп өту. 

4.2.4. Тур кезеңдерінің арасында үзіліс жоқ. 1 кезең аяқталғаннан кейін 

және алгоритм құрған соң қатысушы бірден 2-ші кезеңді орындауға кіріседі.  

4.2.5. Тур басталар алдында төреші бағдарламалауға арналған карточкаларды («алға», «артқа», 

«солға», «оңға») қатысушының қолына жететін шекте қадалармен орналастырады. 

4.2.6. Төреші «Старт» командасын айтқанға дейін қатысушы өз бетінше роботтың лабиринтіне және 

тапсырмаға сәйкес мәрені бейнелейтін карточканы орнатады. 

4.2.7. Төрешінің белгісімен қатысушы 2-ші турдың 1-ші кезеңінің тапсырмаларын орындайды. 

4.2.8. Қатысушы бағдарламалау карталарының көмегімен робот-тышқан қозғалысының бағыты 

бағдарламасын жасайды (сызба бойынша, солдан оңға қарай). 

4.2.9. Бағдарламалау карталары төмендегі суретке сәйкес орналастырылады. 

4.2.10. Мақсатқа жетелейтін қозғалыстың дұрыс жасалған алгоритмі (2-кезеңнің 1-кезеңі) үшін 0 

балл есептеледі (Хаттаманың 4-бағаны). Мақсатқа алып келмейтін қате жасалған қозғалыс 

алгоритмі үшін 8 айыппұл баллдары есептеледі (Хаттаманың 4-бағаны). 
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4.2.11. 2 турдың 2-кезеңінде қатысушының роботы құрастырылған қозғалыс алгоритміне сәйкес 

басынан аяғына дейін өтуі тиіс. Қозғалыс Робот лабиринттің соңғы бөліміне тигенде аяқталады, 

онда «аяқтау» элементі орналасқан. 

4.2.12. Мақсатқа жетелейтін маршруттың өтуі үшін 0 балл есептеледі (Хаттаманың 5-бағаны). 

Маршруттан шығу үшін 8 айыппұл баллдары есептеледі (Хаттаманың 5-бағаны). 

4.2.13. 2 турдың 1-кезеңінде қатемен алгоритм құру кезінде және қатысушы осы қатені анықтаған 

кезде қатысушы осы фактіні есепке ала алады және 2 турдың 2-кезеңінде тінтуір роботын 

бағдарламалау кезінде қозғалыс бағытын түзете алады. 

4.2.14. Бағдарламалау карточкаларын қайта салу жолымен алгоритмді түзетуге жол берілмейді. 

Карточкаларды қайта салғаны үшін қатысушы 8 айыппұл баллын есептейді (Хаттаманың 4-бағаны). 

4.2.15. Турдың тапсырмаларын орындаудың максималды уақыты-4 минут, содан кейін турдың 

орындалуы аяқталды деп саналады. 

 Алгоритм құру бойынша тапсырманы орындау кезеңінде (1-кезеңің 2 туры) уақыты аяқталуына 

байланысты шеттетілгені үшін 16 айыппұл баллдары есептеледі (Хаттаманың 4-бағанына 8 балл 

енгізіледі, Хаттаманың 5-бағанына 8 балл енгізіледі). 

 Турдың 2-кезеңінде мерзімінің аяқталуына байланысты турдың 1-кезеңінде есептелген балдар 

сақталады және Тур нәтижелерін бағалау кезінде ескеріледі. Маршрутты өту кезеңінде мерзімнің 

өтуіне байланысты тоқтата тұрғаны үшін, алгоритм дұрыс жасалған жағдайда, 8 айыппұл баллдары 

есептеледі (Хаттаманың 4-бағанына 0 балл енгізіледі, Хаттаманың 5-бағанына 8 балл енгізіледі). 

4.2.16. Робот тінтуірінің түзу сызықты қозғалысы техникалық себептерге байланысты әрдайым 

мүмкін емес. Жоғарыда аталған себептер бойынша робот-тышқан бағыттан тайып кеткен жағдайда, 

төреші лабиринт жазықтығынан роботты көтермей робот-тышқанды түзетеді. 

4.2.17. Қатысушының қолымен Робот-тышқанның қозғалысын дербес түзетулеріне тыйым 

салынады. Қатысушы тур кезеңін орындаудан шеттетіледі (Хаттаманың 5-бағанына 8 балл 

енгізіледі). 

4.2.18. Лабиринтке маршрутты салу кезінде қолмен немесе роботпен тиюге жол берілмейді. 

(Хаттаманың 5-бағанына 1 айыппұл балы енгізіледі). 

4.2.19. Робот-тышқанның артқы жағындағы түймелерді басу процедурасы келесідей жүзеге 

асырылады: робот-тышқанды басталу нүктесіне орнатады, содан кейін түймелер басылады. Робот-

тышқан қозғала бастағанға дейін қалпына келтіру түймесін және түймелерді қайта басуға рұқсат 

етіледі. 

 Робот-тышқанның қозғалысы басталғаннан кейін бағдарламаны өзгерту үшін батырмаларды 

қайта басуға жол берілмейді. Турды орындау аяқталды деп саналады. Қатысушы тур кезеңін 

орындаудан шеттетіледі және Хаттаманың 5-бағанына 8 айыппұл баллдары енгізіледі. 

4.2.20. Ұпайларды уақытша бағалау жүйесіне аудару. 2-турдың тапсырмаларын орындағаны үшін 

есептелген балдар 1 секундқа теңестіріледі және жинақталады. Алынған нәтиже 1 турдың уақытына 

қосылады (Хаттаманың 6-бағаны). 

4.2.21. Уақыттың аяқталуына байланысты қатысушының раундтан шығарылуына қарамастан және 

2-ші раундтың 2-ші кезеңінде робот маршрутты тастап кеткенде, командаға келесі кезеңнен өтуге 

рұқсат етіледі. 

4.2.22. Қатысушыға турдың кезеңдерінде тапсырманы орындауға қатысты кеңестер беруге тыйым 

салынады. Тәртіпті бұзғаны үшін ескерту берілген кезеңге байланысты 8 айыппұл ұпайы 

белгіленеді (хаттаманың 4-бағаны немесе 5-бағаны). 
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4.3. «Топтық полигондағы жеке тур» 

 

 Мақсаты: аз уақыт ішінде 3 кезеңнің тапсырмаларын орындау. 

 Талаптар: жарыс жарыс алаңынан, тапсырмалар карточкасынан және робот-тышқан LER 

2841, түпнұсқалық атауы «Соревновательная алгоритмика мышонка», артикул САМ 1.0 негізінде 

өтеді. LER 2831 жиынынан робот-тышқанды қолдануға болады. 

     Полигон төрт қатысушыға арналған жарыс алайы. 

 

Сурет. 4 Карточкалар үлгісі 

 

 

Сурет.5 Жарыс 

алаңы 

 

  

3 тур ережелері: 

 

4.3.1. Тур 3 кезеңнен тұрады. Команданың екінші 

қатысушысы кезек бойынша 3 карточканың тапсырмаларын 

орындайды.  

4.3.2 Қатысушы кезеңде көзделген тапсырманы 

орындағаннан кейін келесі кезеңнің басталуын күтіп, жарыс алаңының жанында болады және 

судьяның сигналы бойынша келесі кезеңнің тапсырмасын орындауды бастайды (1, 2, 3 

карточкалар). 

4.3.3 Қатысушының Робот-тінтуірі берілген маршруттан өтуі тиіс. Қозғалыс карточкада көрсетілген 

соңғы объектіге жеткенде аяқталады. 

4.3.4  Турдың әрбір кезеңінің тапсырмаларында сөре орны мен мәре орны белгіленген. 

4.3.5 Турдың әрбір кезеңінің тапсырмаларында алгоритмдік маршруттарды даралау және 

күрделендіру мақсатында «жұлдызша» бейнеленген карточка түріндегі аралық нүктелер бар. 

Карточканы қатысушы жарыс алаңына тапсырмамен анықталған орынға «Старт» командасына 

дейін өзі орнатады. 

4.3.6 Әрбір карточка бойынша маршруттың өту уақыты ескеріледі (Хаттаманың 7, 8, 9-бағандары). 

Маршрутты өтудің жалпы уақыты турдың 3 кезеңінен өту уақытының сомасы болып есептеледі 

(хаттаманың 10-бағаны), содан кейін уақытша нәтижелерді секундқа ауыстыру жүргізіледі 

(хаттаманың 11-бағаны). 

4.3.7 Турдың әр кезеңінің тапсырмаларын орындаудың ең ұзақ уақыты 3 минут, содан кейін турдың 

кезеңін орындау аяқталды деп саналады. Хаттаманың (7 немесе 8 немесе 9) бағандарына орындалу 

уақыты енгізіледі. 

4.3.8 Кезең немесе тур үшін регламентте көзделген уақыт лимиті асқан кезде төреші тапсырманың 

орындалуын өз бетінше тоқтатуға құқылы. Уақыт лимитінің аяқталуына байланысты бір кезеңнің 

аяқталуы турдың басқа кезеңдерінің міндеттерін орындаудан шеттетуді білдірмейді. 

4.3.9 Қатысушыға турдың әр кезеңінен өтуге 2 әрекет беріледі. Қатысушы қатені өз бетінше көруі 

керек. Қатысушы екінші әрекетті роботтың қозғалыс қатесін анықтағаннан кейін кез келген сәтте өз 

бетінше бастай алады. 
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Төреші роботты қате қозғалыс аяқталғаннан кейін және Роботты тоқтатқаннан кейін ғана 

екінші әрекетті орындау үшін өздігінен реттей алады. Робот тоқтаған сәтке дейін төрешінің роботты 

ретке келтіруге және қатысушыға қате туралы айтуға құқығы жоқ. 

4.3.10 Екінші талпыныстан кейін маршруттан шыққан жағдайда тур кезеңін орындау аяқталды деп 

саналады және Хаттаманың (7 немесе 8 немесе 9) бағанына ең ұзақ орындау уақыты – 3 минут 

енгізіледі. Маршруттан шығу себебінен кезеңді аяқтау турдың басқа кезеңдерінің міндеттерін 

орындаудан шеттетуді білдірмейді. 

4.3.11 Робот-тышқанның арқасындағы батырмаларды басу рәсімі мынадай түрде жүзеге 

асырылады: робот-тышқан басталу нүктесіне орнатылады, содан кейін батырмаларды басу жүзеге 

асырылады. робот-тышқан қозғала бастағанға дейін қалпына келтіру түймесін және түймелерді 

қайта басуға рұқсат етіледі. 

Робот-тышқанның қозғалысы басталғаннан кейін бағдарламаны өзгерту үшін батырмаларды 

қайта басуға жол берілмейді. Турдың кезеңін орындау аяқталды деп саналады. Қатысушы тур 

кезеңін орындаудан шеттетіледі және Хаттаманың (5 немесе 6 немесе 7) бағандарына кезеңнің ең 

төменгі бағасы (3 минут) енгізіледі. 

4.3.12 Роботты 3 турда Бағдарламалау Бағдарламалау карталарын пайдаланбай жүргізіледі. 

4.3.13 Тур кезеңдерінің тапсырмаларын орындауға қатысты қатысушыға кеңес беруге тыйым 

салынады. Бұзушылық үшін шақыру айтылған әрбір кезең үшін ең төменгі баға (3 мин) қойылады. 

4.3.14 Қатысушылардың тапсырмаларды орындау уақытын тіркеу секундомерлердің көмегімен 

жүргізіледі. Математикалық дөңгелектеу ережелеріне сәйкес миллисекундты секундқа аудару 

жасалады. 

4.4. Жеңімпазды анықтау 

 

4.4.1. Үш турды аз уақыт ішінде аяқтаған команда жеңімпаз болады. 

4.4.2. Үш турдың қорытындысы бойынша нәтижелер бірдей болса қатысушыларға қосымша 

тапсырма (карточка) беріліп, топтық полигонда қосымша кезең өтеді.  

  

4.5. Жарыс регламенттерін өзгерту 

 

4.5.1. Жарысты ұйымдастырушылар жарыс басталғанша регламентке өзгерістер енгізе алады, 

осыдан кейін олар шара аяқталғанша тұрақты болып қалады.  

4.5.2. Регламенттерді өзгерту немесе алып тастау туралы қатысушыларға ертерік айтылуы тиіс 

(жарыстар басталғанша 5 күн бұрын). 

 

 

4.6. Жауапкершілік туралы 

 

4.6.1. Роботтардың жұмысы мен қауіпсіздігіне команда және оның қатысушылары жеке жауапты 

болады, және де команда мүшелеріне немесе олардың роботтарына қатысты кез келген жазатайым 

жағдайға қатысты ҚР Заңнамаларына сай жауапкершілікке тартылады.  

4.6.2. Ұйымдастырушылар команда мүшелеріне немесе олардың жабдықтарына қатысты апатқа 

немесе жазатайым жағдайға жауапты емес.  

 

Хаттама 



 

7 

 

 
 

 


