
Номінація «LEGO EV 3 (NXT)» 

Проблемна тема: «Велике будівництво» 

Для кожного українця його рідне місто будь-то Запоріжжя, Київ, Полтава або 

інше місто – є самим найдорожчим, тому що він тут народився, ходив до дитячого 

садочка, навчався у школі, інституті тощо. Кожен має відчувати себе частинкою 

свого міста і повинен бути небайдужим до його розвитку. Саме молоде покоління, 

ті хто зараз сидить за партами, буде визначати долю свого міста в майбутньому. І 

ми, молоде покоління, не повинні бути осторонь цього процесу. Ми повинні 

активно долучатися до нього: обговорювати проблеми, вносити пропозиції, щоб 

його рідне місто розквітало. 

Отже, долучаємося до програми президента «Велике будівництво», яка 

передбачає будівництво в нашій країні сучасних шкіл, дитячих садочків, 

позашкільних закладів, спортивних закладів або інших соціальних об’єктів.  

Майбутнє за молодим поколінням! 

Завдання: розробити модель робота, який має доставити вантаж з пунктів №1-4 

(заводів металоконструкцій, асфальтобетонний, цеглинний) до місця будівництва 

моста, проходячи певні перешкоди. 

 

1.  Ігрове поле та атрибутика:  

1.1. Розмір поля 2362х1143 мм (+-5мм).  

1.2. СТАРТ/ФІНІШ – квадрат зеленого кольору розміром 300х300 мм. 

Чорна межа зони вважається частиною зони Старт / Фініш. 

1.3. Основна дорога білого кольору шириною 100 мм, в тому числі 

обмежувальна лінія основної дороги чорного кольору шириною 20 

мм. По середині пунктирна лінія чорного кольору.  

1.4. На основній дорозі перший пунктирний вказівник білого кольору для 

визначення подальшого руху робота: зелений або червоний маркер 

(визначається ран домно перед перед початком кожного заїзду)..  

1.5. Об’їзна дорога визначена пунктирною чорною лінією та шириною 100 

мм, враховуючи  ширину пунктирної лінії 20 мм з обох боків. 

1.6. Дорога через міст позначено червоними маркерами. 

1.7. Всі пункти (№1-4)  жовтого кольору розміром 150х150 мм, в тому 

числі чорна обмежувальна лінія. 

1.8. В центрі пунктів 1,3,4 знаходиться прямокутник 20х40 мм сірого 

кольору, в яких знаходиться вантаж: зона №1 - вантаж зеленого 

кольору, зона №3 - вантаж червоного кольору, зона №4 - вантаж 

синього кольору. В центрі пункту №2 розміщено прямокутник сірого 

кольору 40х80мм без вантажу. 



1.9. Пункт №1 з’єднаний з пунктом №2 ускладненою хвилястою дорогою 

чорного кольору шириною 60 мм. 

1.10. Пункт №3 з’єднаний з пунктом №4 прямою дорогою чорного кольору 

шириною 60 мм. Дорога знаходиться під арочним мостом 

(атрибутика), опори моста 20х50 мм сірого кольору. 

1.11. Участок дороги від основної дороги до пунктів №1-4 шириною 100 

мм. 

1.12. Між жовтими зонами розміщено сині маркери (10мм ширина), на 

яких розміщено стіни, які робот не має права торкатися і збивати. 

Атрибутика: 

-вантаж: конструкції з лего-цеглинок зеленого,синього,червоного кольору 3 

шт. (рис. 1, фото додається). 

-міст: конструкція з лего-цеглинок внутрішнім розміром 300 мм (рис. 2, 

фото додається).  

- 2 дерева з лего-цеглинок, вздовж об’їзної дороги, внутрішній розмір між 

деревами 400мм.(рис.3 фото додається). 

- стіна з лего-цеглинок блакитного (синього) кольору. (рис.4, фото 

додається.  

- на полі розміщено емблеми змагань. 

 

2. Вимоги до роботу:  

2.1. Робот повинен бути автономним. Модель збирається заздалегідь. 

2.2. Розмір роботу  має бути не більше 250х250х250 мм. 

2.3. Робот може бути виготовлений на основі LegoMindestorms EV3, Spike 

Prime, Inventor або NXT. Заборонено використання будь-яких 

неоригінальних деталей LEGO. 

2.4. Для програмування робота можна використовувати любі мови та 

середовища програмування.  

2.5. Дозволяється використовувати електронні компоненти EV3, Spike 

Prime, Inventor, NXT та HiTechnicColor. 

 

3. Правила змагань:  

3.1. Кожна команда (1учасник) здійснює по два заїзди.  

3.2. Керівник (тренер) команди не має права втручатися в дії робота і своєї 

команди.  

3.3. Команда повинна приготувати й привезти з собою все необхідне 

устаткування (портативний комп’ютер, програмне забезпечення, 

зарядні пристрої  тощо), яке їй буде необхідно впродовж змагань.  



3.4. Перед початком заїзду команди розміщують своїх роботів у 

карантинній зоні. Після підтвердження суддею того, що усі роботи 

відповідають чинним вимогам, змагання можуть бути розпочаті.  

3.5. Між першою й другою спробами для усіх команд одночасно судді 

оголошують перерву 20-30 хвилин, під час якої можна взяти робота 

для переналагодження та корегування програм.  

3.6.  Один заїзд триває – не більше 2 хвилин (120 секунд).  

3.7. Суддя дає команду розпочинати заїзд. Відлік часу починається з 

моменту руху робота . Одночасно ведеться відеофіксація командою-

учасника. Задати команду на запуск програми робота допускається 

одному члену команди. 

3.8. Під час руху робота учасники не мають права його торкатися.  

3.9. Головна умова руху робота:  тонка пунктирна лінія ЗАВЖДИ має 

бути розташована між або під колесами робота.  

3.10. Робот розміщується в зоні СТАРТ у напряму перпендикулярно 

основній дорозі . Робот починає рух із зони СТАРТ за годинниковою 

стрілкою. Проєкція робота має бути в зоні Старту. Далі робот 

рухається по основній дорозі. Робот здійснює заїзд до пункту №1 і 

забирає там вантаж зеленого кольору, який необхідно вивантажити в 

пункт №2. Шлях доставки вантажу з пункту №1 до пункту №2 

учасники визначають на власний розсуд.  

3.11. Далі робот продовжує рух по основній дорозі. На шляху руху робота 

розташовано пунктирний прямокутник. Перед початком кожного 

заїзду рандомно визначаються кольори прямокутників: червоний або 

зелений. Червоний колір наліпки визначає подальший рух робота по 

об’їздній дорозі (пунктирні лінії). Зелений колір наліпки 

прямокутника визначає подальший рух робота по мосту (червоні 

маркери). Відповідно, якщо перший прямокутник випадає зелений, то 

другий червоний, і навпаки. 

3.12. Рухаючись об’їзною дорогою або по мосту робот не має права 

зрушити розташовані на полі дерева. 

3.13. З’їжджаючи  з об’їзної дороги або з дороги через міст ОБОВ’ЯЗКОВО 

робот має наїхати колесами на другий маркер, розташований при 

з’їзді на основну дорогу. 

3.14. Робот виїжджає на основну дорогу і має потрапити до пункту №3, де 

забирає вантаж червоного кольору і з ним рухається до пункту №4. 

Шлях руху з пункту №3 до пункту №4 визначається учасниками на 

власний розсуд, враховуючи перешкоду (арочний міст). Робот з 

вантажем червоного кольору забирає вантаж з зони №4 синього 

кольору . 



3.15. Далі робот з вантажами (пунктів №3 та 4)  виїжджає на основну 

дорогу і рухається з ними до фінішу і зупиняється там. Робот з грузом   

знаходиться в зоні ФІНІШ. Вантажі знаходяться на роботі та не 

торкаються поля. 

3.16. Час зупиняється коли робот зупинився, а точки торкання робота  

знаходяться в зоні ФІНІШ. 

3.17. Робот вважається з’їхавшим з дистанції у випадку коли робот 

припиняє рух і не рухається протягом 20 секунд. 

 

3.18. Оцінювання виконання місії робота здійснюється в балах.  

3.19. Учасники команд можуть отримати бонусні бали за ускладнене 

виконання руху з пункту №1 до пункту №2,  з пункту №3 до пункту 

№4 (дивитись в табл. оцінювання дій та маневрів роботу) 

 

4. Суддівство та визначення переможців:  

4.1.  Підрахунок балів здійснюється після завершення місії (спроби). 

Максимальна кількість балів: 185. 

Оцінювання дій та маневрів роботу здійснюється за наступними балами: 

Назва дій та маневрів Бали 

Основні бали  

Робот виїхав із зони старту +5 

В пункті №1 робот завантажив вантаж (вантаж не 

торкається жовтої зони) 

+10 

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

повністю торкається сірого прямокутника і 

знаходиться  у вертикальному положенні) 

+30 

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

частково торкається сірого прямокутника і знаходиться  

у вертикальному положенні) 

+10 

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

частково торкається сірого прямокутника і знаходиться 

у будь-якому положенні) 

+5 

Робот поїхав у вірному напрямку (після визначення 

кольору маркеру) 

+20  

Робот наїхав на другий маркер колесами +10 

Робот забрав вантаж з пункту №3 (вантаж не 

торкається жовтої зони) 

+10 

Робот забрав вантаж з пункту №4 (вантаж не 

торкається жовтої зони) 

+10 

Робот в’їхав в зону фінішу (робот торкається поля 

лише в зоні ФІНІШ 

+10 



Робот знаходиться в зоні фінішу з вантажем 

№3(вантаж не торкається поля) 

+10 

Робот знаходиться в зоні фінішу з вантажем №4 

(вантаж не торкається поля) 

+10 

Бонусні бали  

Ускладнений переїзд робота з вантажем з пункту №1 

до пункту №2 

+30 

Ускладнений переїзд робота з вантажем з пункту №3 

до пункту №4 

+30 

Штрафні бали  

Робот зрушив з місця або зруйнував арочний міст -10 

Робот зрушив з місця дерева -10 

Робот зрушив з місця синю стіну (між жовтими 

зонами) 

-10 (за 

кожну) 

4.2. При підрахуванні результатів, зараховується найкраща спроба з двох 

заїздів.  

4.3. Підведення загальних підсумків здійснюється суддівською колегією 

відповідно до правил змагань.  

4.4. Переможцем є команда, яка набрала найбільшу кількість балів в 

одному із заїздів.  

4.5. При отриманні командами-учасниками однакової кількості балів за 

виконання місії береться до уваги час проходження місії. І він є 

вирішальним у визначенні переможця.  

4.6. У разі обґрунтованої незгоди з результатами рішенням суддів, 

команда може в усному порядку оскаржити рішення.  

4.7.  Якщо робот не зміг закінчити рух із-за стороннього втручання, з 

дозволу суддівської колегії може бути проведена ще одна додаткова 

спроба. 

4.8. Головний суддя змагань залишає за собою право остаточного 

вирішення спірних ситуацій, нарахування загальних балів, а також 

визначення переможців. 
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Рис. 2 

 

 

  



Рис.3 

 

 



Рис.4 

 

  



 

Поле для змагань 

 



Протокол 

змагань команд у номінації «LEGO EV3 (NXT)» 

Команди-учасники 

 
Маневри робота 

          

1 заїзд 
Критерії 
оцінювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Час  час           

Основні бали            
Робот виїхав із зони старту +5           

В пункті №1 робот завантажив вантаж (вантаж не 

торкається жовтої зони) 

+10           

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

повністю торкається сірого прямокутника і знаходиться  

у вертикальному положенні) 

+30           

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 
частково торкається сірого прямокутника і знаходиться  

у вертикальному положенні) 

+10           

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

частково торкається сірого прямокутника і знаходиться 

у будь-якому положенні) 

+5           

Робот поїхав у вірному напрямку (після визначення 

кольору маркеру) 

+20            

Робот наїхав на другий маркер колесами +10           
Робот забрав вантаж з пункту №3 (вантаж не торкається 

жовтої зони) 

+10           

Робот забрав вантаж з пункту №4 (вантаж не торкається 

жовтої зони) 

+10           

Робот в’їхав в зону фінішу (робот торкається поля лише 

в зоні ФІНІШ 

+10           

Робот знаходиться в зоні фінішу з вантажем №3(вантаж 

не торкається поля) 

+10           

Робот знаходиться в зоні фінішу з вантажем №4 

(вантаж не торкається поля) 

+10           

Бонусні бали            
Ускладнений переїзд робота з вантажем з пункту №1 до 

пункту №2 

+30           

Ускладнений переїзд робота з вантажем з пункту №3 до 
пункту №4 

+30           

Штрафні бали            
Робот зрушив з місця або зруйнував арочний міст -10           

Робот зрушив з місця дерева -10           

Робот зрушив з місця синю стіну (між жовтими зонами) -10 (за 

кожну) 
          

Всього за 1 спробу ∑ балів 
          



Члени журі: 

2 заїзд 
Критерії 
оцінювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основні бали            
Робот виїхав із зони старту +5           

В пункті №1 робот завантажив вантаж (вантаж не 

торкається жовтої зони) 

+10           

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

повністю торкається сірого прямокутника і знаходиться  

у вертикальному положенні) 

+30           

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

частково торкається сірого прямокутника і знаходиться  

у вертикальному положенні) 

+10           

Робот вивантажив вантаж у пункті №2 (вантаж 

частково торкається сірого прямокутника і знаходиться 

у будь-якому положенні) 

+5           

Робот поїхав у вірному напрямку (після визначення 

кольору маркеру) 

+20            

Робот наїхав на другий маркер колесами +10           

Робот забрав вантаж з пункту №3 (вантаж не торкається 

жовтої зони) 

+10           

Робот забрав вантаж з пункту №4 (вантаж не торкається 

жовтої зони) 

+10           

Робот в’їхав в зону фінішу (робот торкається поля лише 

в зоні ФІНІШ 

+10           

Робот знаходиться в зоні фінішу з вантажем №3(вантаж 

не торкається поля) 

+10           

Робот знаходиться в зоні фінішу з вантажем №4 

(вантаж не торкається поля) 

+10           

Бонусні бали            
Ускладнений переїзд робота з вантажем з пункту №1 до 

пункту №2 

+30           

Ускладнений переїзд робота з вантажем з пункту №3 до 

пункту №4 

+30           

Штрафні бали            
Робот зрушив з місця або зруйнував арочний міст -10           

Робот зрушив з місця дерева -10           

Робот зрушив з місця синю стіну (між жовтими зонами) -10 (за 

кожну) 
          

Всього за 2 спробу ∑ балів           

Краща спроба бали 
          

Рейтинг місце 
          


