
Техникалық шығармашылық және өнертапқыштардың (әуе, 

зымыран, авто, кемемодельдеу, қазіргі робот техникаларының 

моделдері) республикалық  жарысын өткізу ережелері  

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ереже техникалық шығармашылық және өнертапқыштардың  

(әуе, зымыран, авто, кемемодельдеу, қазіргі робот техникаларының 

моделдері) республикалық  жарысының (бұдан әрі - Жарыс) мақсаты және 

міндеттерін, оны өткізу тәртібі және қаржыландыруын анықтайды. 

        2. Жарыстың мақсаты: білім алушылардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы және құрастырушылық ойлау қабілетін, білім беру 

үрдісіндегі сандық технологиялар мен роботтарды құрастыру бойынша 

әдістемелік базасын дамыту. 

 Міндеттері: 

 - командада шығармашылықпен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру;            

- техникалық спорт түрі бойынша уздік жұмыс тәжірибесін насихаттау; 

- талантты  балаларды анықтау және қолдау көрсету;  

- робототехниканы дамытушы әр түрлі білім беру ұйымдарындағы 

педагогтер мен білім алушылардың өзара байланысы және тәжірибе алмасу  

үшін жағдай жасау; 

- инженерлік- техникалық  мамандандыру және робототехниканы 

насихаттау; 

- робототехника саласындағы инновациялық, ғылыми- техникалық 

шығармашылыққа балаларды тарту; 

- механика және бағдарламалау, инновациялық технология саласында 

жаңа білімдерді, ептілікті және құзырлықты қалыптастыру. 

 3.Жарысты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

Министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы өткізеді. 

 

 

 

 

 

2. Өткізу уақыты және орны 

 
4. Жарыс 2014 жылғы 30 қыркүйек - 2 қазан аралығында Ақтөбе 

қаласында өткізіледі. Командалардың келуі- 29 қыркүйек, кері қайтуы- 3 

қазан. 

5. Жарысқа қатысу туралы өтінім және моделдердің техникалық 

сипаттамасы 8-ші қыркүйекке дейін мына мекен-жай бойынша ұйымдастыру 

комитетіне жолданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 16/1, 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы және 



электрондық пошта: nt_ekotur@mail.ru, тел: 8-7172-44-53-41, факс: 8-7172-44-

53-42. 

6. Өтінімнің үлгісі қоса беріледі. Өтінімге ұйым жетекшісінің қолы 

қойылып, ұйымның мөрімен куәландырылады. 

 

3. Қатысушылар 

 

7. Жарысқа республика аумағындағы қосымша білім беру 

ұйымдарының, жалпы білім беретін мектептер мен колледждердің 

командалары қатыса алады. Жарысқа қатысушылардың байқау басталған 

кездегі жас мөлшері 13-17 жас аралығында болуы керек. 

8. Әр облыстың команда құрамы: 8 оқушы және қосымша білім беру 

ұйымының қызметкерінен 2 жетекші болады. 

 

4.Өткізу тәртібі 

 

9. Республикалық техникалық шығармашылық жарысы екі кезеңде 

өткізіледі:  

- бірінші кезең (іріктеу) облыстар мен Астана және Алматы 

қалаларында.  

- екінші кезең (қорытынды) – республикалық. 

10. Жарыстың қорытынды кезеңіне бірінші кезеңнің жеңімпаздары 

қатысады.  

Жарыс келесі модельдердің класстары бойынша  өткізіледі: 

Радиоқозғалтқышты автомодельдер: 

- 1:10 масштабтағы мәнерлеп жүргізу автомодельдер;  

- 1:10 (4wd)масштабта багги жарысы.  

Әуе модельдері:  

- планер F-1-A; 

- планер F-1-H моделі; 

- F-2-A кордты жартылай көшірме кескінді; 

- планерF-3-J. 

 Кеме модельдері: 

- F-4-В немесе F-4-С (бір модель); 

- FSR-ECO-MINISTANDART; 

- Ф-2-Ю; 

- FSR- ECО-STANDART (кез келген электроқозғалтқыш); 

Зымыран модельдер: 

- S6А – стример; 

- S9А – ротошют. 

Робот техникасы: 

Роботтар қолданылуына қарай тұрғызылуы керек: 

    - ЛЕГО құрастырушылары. Алғашқы робот (LEGO-Mindstorms); 

    - ЛЕГО – құрылғы; 

    - RCX ,NXT компьютерлер – ЛЕГО. 



Жарыстың әр түрі көлемі, түсі және формасымен ерекшеленетін 

арнаулы дайындалған алаңда өткізіледі. 

Жарыс күні әр команданың көрсету мүмкіндігі: 

 -бір роботтан; 

 -роботқа арналған бағдарламалары бар диск; 

 -жарыс кезінде қажет болатын деталдар мен компоненттер қорынан 

тұратын ЛЕГО жиынтығы; 

 -батарейкалар мен аккумуляторлар қоры; 

 -ИК- таратқыш; 

 -компьютер (егер команда жарысқа өздерімен бірге алып келудің 

қиындықтарына кезіксе, команда жетекшісі ұйымдастыру комитетіне 

компьютермен қамтамасыз ету жөнінде өтініш білдіруіне болады). 

“Шығармашылық байқау»: 

Жарысқа қатысушылар үй тапсырмасы ретінде пайдалы іс-әрекет 

орындайтын роботты көрсетуі керек. Роботтардың атқаратын қызметі 

өнеркәсіптік және шығармашылық  тұрғысынан бағаланады. 

Республикалық жарыстың көрмесіне қойылатын экспонаттар:   

- әуе моделдері; 

- ракета моделдері; 

- авто моделдері; 

- кеме моделдері; 

- робот техника моделдері. 

 

5.Нәтижелерді анықтау 
 

11. Жарыстың нәтижелерін анықтау. 

Жеке есептегі нәтижелер ХӘФ(Халықаралық әуе федерациясы),ССФ 

(Cамолет спортының федерациясы), АМСФ (Автомобиль және мотоцикл 

спортының федерациясы) кодексі бойынша анықталады. Робот техникалары 

судья коллегияларының келтірілген ережелері бойынша бағаланады. 

Командалық есеп  ХӘФ жүйесіне (Халықаралық әуе федерациясы) сай 

нақтыланбақ.  

Республикалық жарыстың көрмесіне қойылған экспонаттарды 

тақырыптық жағынан бағалаудың қағидасы: 

-моделдерді жасап құрастырудағы техникалық құжаттар мен үлгілік 

сызбаның сапалы орындалуы; 

-жобалық жұмыста орындаушының өнеРтапқыштық жеке үлесі мен 

басқалардан ерекшелігі көрінуі қажет; 

-жобаны жүзеге асыру барысында техикалық тиімділігі мен кеңінен 

қолдану мүмкіндігі көрінуі керек;  

-жобаны жасаудағы ғылыми ізденістердің салмағы сараланады; 

-жобаны әзірлеген автордың жеке ізденісі мен құрастыру қызметіндегі 

белсенді жұмысына мән беру.  

 

 



6. Марапаттау 

 

12.Әр түр бойынша жүлделі және ынталандыру орындары анықталады. 

Жүлдегерлер дипломдармен және естелік сыйлықтармен марапатталады. 

Жарыстың және көрменің жеңімпаздарын дайындаған педагогтар мақтау 

қағазымен марапатталады. 

 

7. Қаржыландыру 

 

13. Командалардың тұратын жерінен республикалық жарыс өткізілетін 

қалаға бару және кері қайту жолақысы мен бару және қайту барысындағы 

тәуліктік шығындарды жіберуші ұйымдар камтамасыз етеді. 

14.Республикалық жарысты ұйымдастыру және өткізу, 

қатысушылардың жататын орнын және тамақпен қамтамасыз ету Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша 

білім беру оқу-әдістемелік орталығы қаржысының есебінен жүзеге 

асырылады.  

15. Республикалық жарысты ұйымдастыру комитеті бұл бастаманы 

қолдайтын қоғамдық ұйымдар мен демеушілердің ұсыныстары бойынша 

қатысушылар мен жүлдегерлерді марапаттаудың басқа тәсілдеріне жүгінуі 

мүмкін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


