
Положення 

про проведення II відкритого турніру з робототехніки «RoboticУм»  

 

1. Мета і завдання. 

1.1. Метою II відкритого турніру з робототехніки «RoboticУм» є створення 

умов для практичної реалізації ідей дітей та підлітків у галузі робототехніки, 

інноваційних технологій, механіки та програмування, стимулювання їх 

творчого, інтелектуального та духовного розвитку. 

1.2. Завданнями Турніру є: 

- об’єднати загальною ідеєю, інтересом дітей та підлітків нашого міста у 

галузі робототехніки та інформаційних технологій, творчо працюючих у 

цій галузі педагогів, а також зацікавлених осіб; 

- розвивати інтерес до освітньої робототехніки та лего-конструювання, 

розвивати інженерні, проектні навички дітей та підлітків; 

- виявити творчих, здібних та обдарованих дітей, активізувати їх творчу 

діяльність, розвинути творчій потенціал; 

- продемонструвати інтелектуальні здібності технічних моделей роботів, 

створених та запрограмованих дітьми у декількох номінаціях; 

- пропагувати та популяризувати науково-технічну творчість, формувати у 

підлітків основу для обміркованого вибору своєї майбутньої професії. 

- привернути увагу інвесторів та грантодавців до розвитку науково-

технічного напрямку у нашому місті; 

- виховувати у підростаючого покоління вміння працювати у команді; 

- створити умови для плідного співробітництва дітей та педагогів, обмін 

досвідом. 

 

2. Організатори Турніру. 

Організаторами Турніру є департамент освіти і науки Запорізької 

міської ради, територіальний відділ освіти Комунарского району, 

Позашкільний навчальний заклад «Комунарський районний центр молоді та 

школярів» Запорізької міської ради Запорізької області. 

 

3. Партнери Турніру. 

Партнерами Турніру виступають: ПАО «Запоріжсталь», НУ «Запорізька 

політехніка», Компанія “Інноваційні Освітні Рішення” (офіційний 

дистриб`ютор LEGO Education в Україні). 

 

4.Час та місце проведення Турніру. 

4.1. Дата проведення: 23.11.2019 року. Реєстрація учасників о 9.00. Початок  

Турніру о 10.15. 

4.2. Місце проведення буде повідомлено додатково. 



 

5. План проведення турніру. 

Проведення Турніру заплановано з 09.00 до 15.30  

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників Турніру, тренувальні іспити моделей 

10.15 – 10.30 – урочисте відкриття  

10.30 – 11.00 – тренувальні іспити технічних моделей 

11.10 –14.00 – проведення змагань 

14.10 – 14.50 – інтерактивна ігрова програма, показові виступи, 

робота журі 

14.50 – 15.30 – нагородження учасників грамотами та цінними подарунками 

 

6. Умови проведення Турніру. 

6.1.Турнір проводиться за трьома номінаціями: 

- Lego Wedo 2.0.; 

- Lego Mindstorms EV3 (NXT); 

- Arduino. 

6.2. З умовами проведення Турніру (Положення, правила тощо) з кожної 

номінації можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/CeiUhlo. 

6.3. Змагання за всіма номінаціями проводяться під гаслом – «Інноваційні 

агротехнології – майбутнє України!». 

6.4. Окремою номінацією (позаконкурсом) є творча лабораторія – виставка 

проектів дітей віком 4-6 років (Lego Duplo, Lego System) за темою 

визначеною п.п.6.3. 

 

7. Учасники турніру. 

7.1. До участі у Турнірі з робототехніки допускаються команди від закладів 

освіти міста (області) або інших зацікавлених осіб. 

7.2. Кількість команд від закладу – не більше 2 команд від закладу в кожній 

номінації. 

7.3. Команда складається з одного або двох учасників.  

7.4. Кожна команда повинна мати назву. 

https://cutt.ly/CeiUhlo


7.5. Вікова категорія учасників – Lego Wedo 2.0. – 6-9 років, Lego Mindstorms 

EV3 (NXT), Arduino – 10+ років (але не старше 16 років), творча лабораторія-

виставка проектів – 4-6 років. 

7.6. Заявка на участь у Турнірі надається до 10.10.2018 за реєстраційною 

формою https://cutt.ly/OeiUfQO. 

7.7.Участь команд у Турнірі – безкоштовна. 

7.8.Вхід вільних відвідувачів заходу – безкоштовний. 

 

8. Загальні вимоги. 

9.1. Під час реєстрації керівник команди повинен мати підписану форму 

Правил безпеки при проведенні Турніру (форма надається). 

9.2. Інформаційну підтримку Турніру розміщено на сайті організаторів 

https://cutt.ly/CeiUhlo. 

9.3.Організатори мають право вносити корективи і доповнення до плану 

проведення Турніру, уточнювати Правила проведення змагань у кожній 

номінації, про що команди-учасниці обов’язково будуть повідомлені окремо. 

9.4. Спірні питання вирішує  голова журі. 

 

9. Нагородження переможців Турніру. 

10.1. Підставою для нагородження переможців Турніру є рішення журі, яке 

оформлюється підсумковим протоколом.  

10.2. Критерії оцінювання визначені у протоколах  кожної номінації окремо. 

10.3. Переможці і учасники Турніру нагороджуються грамотами, медалями, 

цінними подарунками, керівники команд (педагоги, що підготували 

учасників) – грамотами. 

 

10.Фінансування конкурсу. 

11.1. Фінансові витрати на проведення Турніру здійснюються за рахунок 

бюджетних коштів та благодійників. 

https://cutt.ly/OeiUfQO
https://cutt.ly/CeiUhlo


 

 


