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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення І обласного 

фестивалю науки та робототехніки «RoboTerra» 

 І.Загальні положення 

Обласний фестиваль науки та робототехніки «RoboTerra» (далі - 

Фестиваль) проводиться з метою поєднати дві мегатенденції, що мають 

вирішальне значення для майбутнього людства: екології та управління 

цифровими технологіями і роботами, створення умов для практичної реалізації 

ідей дітей та підлітків у галузі робототехніки та екології, стимулювання їх 

творчого, інтелектуального та духовного розвитку.  

1.1. Основними завданнями Фестивалю є: 

 сприяти просуванню сталого розвитку в умовах кліматичних змін 

та привертання увагу учасників та гостей заходу до глобальних 

проблем екології,  

 активізувати творчий потенціал дітей для вирішення глобальних 

екологічних проблем із залученням робототехнічних систем та 

сучасних технологій,  

 сформувати у дітей сталий інтерес до вирішення глобальних 

проблем та покращення стану екологічної ситуації в країні та світі,  

 сформувати учнівського ком’юніті екологічного та робото 

технічного спрямування, розвинути критичне мислення і корисні 

навички у студентів і школярів,  

 поглибити зв’язки та розширити співпраці між навчальними 

закладами області. 

 пропагування та популяризація науково-технічної творчості, 

формування у підлітків основи для обміркованого вибору в житті; 

 привернення уваги інвесторів та грантодавців до розвитку науково-

технічного напрямку у нашій області; 

 виховання у підростаючого покоління вміння працювати в команді; 
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ІІ. Організатори і партнери Фестивалю 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює 

комунальний заклад «Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради». 

Організаторами Фестивалю комунальний заклад «Черкаська санаторна школа 

Черкаської обласної ради». 

Партнерами Фестивалю виступають: Черкаська обласна рада, 

Департамент освіти і науки Черкаської обласної ради. 

ІІІ. Час та місце проведення Фестивалю 

Турнір відбудеться 11.12.2021 з 09.00 до 16.00. 

Місце проведення: приміщення комунального закладу «Черкаська 

санаторна школа Черкаської обласної ради». 

 Додаткову інформацію щодо проведення Фестивалю можна отримати за 

телефонами: 0966671548 – Бондаренко Ліна Миколаївна, 0982034207 – Гриб 

Максим Миколайович. 

ІV. Учасники Фестивалю 

До участі в фестивалі допускаються команди від закладів освіти області 

або інших зацікавлених осіб. 

Кількість команд від закладу - не більше 2 в команд від закладу в кожній 

номінації. 

Команди допускаються до участі лише за умови проходження тренером 

повного курсу вакцинації від Covid-2019. 

Команда може містити від 1 до 3 учасників, залежно від категорії змагань. 

Кожна команда повинна мати назву. 

До участі у конкурсі допускаються діти віком від 6 до 17 років. 

Заявка на участь у Фестивалі  подається до 30.11.2021 за реєстраційною 

формою https://forms.gle/AAJDYoaW6ySbooxi9 .  

Участь команд у Фестивалі безкоштовна. 

Вхід відвідувачів заходу – безкоштовний. Відвідувачі допускаються на 

Фестиваль лише за умови проходження повного курсу вакцинації від Covid-

2019. 

https://forms.gle/AAJDYoaW6ySbooxi9
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План проведення Фестивалю 

09.00 – 10.00 - реєстрація учасників Турніру, тренувальні іспити моделей; 

10.15 – 10.30 – урочисте відкриття; 

10.30 – 11.00 – тренувальні іспити технічних моделей, перевірка та 

налаштування; 

11.10 – 15.00 - проведення змагань; 

13.00 – 14:00 – обід; 

15.00 – 15.30 – нагородження учасників грамотами та цінними подарунками. 

15.30 – 16.00 – закриття фестивалю.  

V. Умови проведення Фестивалю 

Змагання за всіма номінаціями проводяться під гаслом - «Робот на захисті 

Планети». Фестиваль проводиться за сімома номінаціями: 

1. Конкурс №1. Алея стартапів. Конкурс творчих ідей та технічних проєктів 

(Проводиться за двома віковими групами 6-9 років та 10-17 років) 

2. Конкурс №2. Конкурс відеороликів. Моя екологічна історія (6-17 років)  

3. Конкурс №3. Lego Wedo 2.0 (6-10 років) 

4. Конкурс №4. Lego Mindstorms EV3, NXT, SpikePrime (Проводиться за 

двома віковими групами 10-13 років та 14-17 років) 

5. Конкурс №5. Слалом (10-17 років) 

6. Конкурс №6. Кегельринг «Швидке сортування» (10-17 років) 

7. Конкурс №7. Розважальний конкурс «Дистанційне сумо» (6-17 років) 

Загальні вимоги 

1. Під час реєстрації керівник команди повинен мати підписану форму 

Правил безпеки при проведенні Фестивалю. 

2. Критерії оцінювання визначені в протоколах кожної номінації, які 

розміщені на офіційному сайті комунального закладу «Черкаська санаторна 

школа Черкаської обласної ради»; з протоколами можна ознайомитися за 

посиланням: http://sanschool.ck.ua/roboterra-2021  

http://sanschool.ck.ua/roboterra-2021
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3. Організатори мають право вносити корективи і доповнення до плану 

проведення Фестивалю, уточнювати Правила проведення змагань у кожній 

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

4. Голова журі може приймати рішення у випадку виникнення спірних та 

суперечливих питань, які не передбачалися правилами Фестивалі. 

5. Нагородження переможців Фестивалю. 

6. Команди-переможці й учасники Фестивалю нагороджуються грамотами, 

кубками, цінними подарунками, керівники команд (педагоги, які підготували 

учасників) - подяками. 

7. Підставою для нагородження команд-переможців Фестивалю є рішення 

суддів, яке оформлюється підсумковим протоколом відповідно до кожної 

номінації окремо. 

VI. Фінансування Фестивалю 

1. Фінансові витрати на проведення Фестивалю здійснюються за рахунок 

бюджетних коштів. 

2. Перебування учасників здійснюється за рахунок організації, яка 

відряджає, або інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством. 

 

 


