
«Илим+ойлоп табуу=техника!»

Окуучулардын илимий-техникалык олимпиадасы жонундо

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1.1. «Илим+ойлоп табуу=техника!» Окуучулардын илимий-техникалык олимпиадасы 
женунде бул жобо (мындан ары - Олимпиада) Олимпиаданы уюштуруу жана еткеруу, 
анын женуучулерун жана байге ээлерин аныктоо тартибин аныктайт.

1.2. Олимпиаданын маанилуу миссиясы адамзат цивилизациясынын жашоосунда 
инженердик негиздерди демонстрациялоодо, елкенун окуучуларын техникалык 
чыгармачылыкка жана инженердик билим берууге шыктандыруудан, жаштарда 
техникалык ой жугуртуу стилин енуктурууден, заманбап жаштарда жамаатта иштей 
билууну тарбиялоодон турат.

1.3. Олимпиада бир катар предметтердин айкашында откорулет: физика, техника, 
технология. Олимпиаданын профилине туура келуучу предмет -  физика. 
Олимпиаданын тапшырмасы езуне колдонмо механиканын, машина куруунун, 
техникалык термодинамиканын, туруктуу жана езгерулмелуу токтун чынжырчасынын 
электротехникасын, заманбап технологиянын элементтерин, аткаруучулук 
механизмдерди программалоо жана башкарууну, техника жана технологиянын енугуу 
тарыхы боюнча маселелерди камтыйт. Олимпиаданын тапшырмалары айкын 
чагылдырылган инженердик багыттарга ээ, бирок физика, математика, информатика, 
химия жана башка табигый предметтер боюнча мектеп программасынын 
татаалдыгынан туруп, заманбап окуучуну онуктуруу децгээлинде берилген.

1.4. Конкурска Кыргыз Республикасынын жана чет елкелердун 10 жаштан 18 жашка 
чейинки окуучу жаштары катышат (окуучулар, мектептен тышкары кошумча билим 
беруу мекемелеринин тарбиялануучулары).

1.5. Кызыккан катышуучулар жыйынтыктоочу турга эки команда чыгарат: жаштардын 
-  команданын курамына 14 жаш тан 18 жаш тагылар кирсе, еспурумдор -  
команданын курамына 10 жаш тан 13 жаш тагылар кирет. Команданын курамына 
сунушталган топтордун чегинде ар кандай жаш курактагы окуучулардан турган топко 4 
адамга чейин кире алат.

Ушундай турде, оз ара окутуунун салттары, тажрыйба алмашуунун жана ар 
кандай жаш курактагы жана ар кандай даярдыктагы жаштардын баарлашуусу; 
катышуучулардын мыкты жетишкендиктерин еткеруп беруучулугу жана долбоор 
устунде иш теенун келечеги кирет.

2. Конкурстун уюштуруучулары

1. Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги;

2. «Алтын туйун» Балдардын республикалык инженердик-техникалык 
академиясы



3. внектештер

■ Кыргыз Республикасынын Ууттук илимдер академиясы;

* И . Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университета;

■ Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университета.

4. Олимпиаданы уюштуруунун жана етквруунун тартиби

4.1. Олимпиада эки этапта еткерулет: тандоо жана жыйынтыктоочу. Олимпиаданын 
тандоо этабы аймактар боюнча етуп жаткан жылдын февраль айына чейин еткерулет. 
Ж ыйынтыктоочу этап езунун жеке катышуусу менен еткерулет. Ж ыйынтыктоочу 
этаптын м еенету жана еткеруле турган жери женунде тандоо этабынын катышуучу- 
жецуучулеруне билдируу ж енетулет.

О лимпиаданын тандоо туру эки багытта етет. Биринчи этап - теориялык, экинчи 
- практикалык. Тандоо этабында иштерди баалоо эксперттик комиссиянын мучелеру 
тарабынан еткерулет. Тандоо турунун женуучулеру жыйынтыктоочу этапка катышууга 
сунушталат. Эмгектин авторлору уюштуруу комитета тарабынан чакыруу алышат.

Олимпиаданын жыйынтыктоочу этабы етуп жаткан жылдын кучтуу командасын 
аныктоонун уч этабын караштырат. Теориялык этапта баяндама, «Илимий- 
изилдеечулук темага уй тапшырманын темасы» етуп жаткан жыл учун массалык 
маалымат каражаттарында («Кутбилим гезитинде же «Алтын туйун» БРИТАнын 
www.rdita.kg сайтында) алдын ала жарыяланган презентация аркылуу аныкталат. 
Баяндаманын, презентациянын жана башка илимий-изилдеечулук иштердин мазмуну 
машинкада басылган 50 барактан ашпоого тийиш, ага суреттер, схемалар, таблицалар, 
графика жана фотографиялар кирет (иллюстрациялык материал А 4 же Аз форматында 
берилет). Текст кийинки белуктерду камтыйт: киришуу (тушундурме беруучу белугун, 
долбоордун актуалдуулугун, негиздемесин, маанисин, проблеманын коюлушун, 
максатын, милдетин жана изилдеенун методдорунун туюндурулушун, гипотеза 
эмнеден тургандыгын, илимий жацычылдыгын камтыйт), негизги мазмунун, 
конструктордук жана технологиялык чечимдерди, жыйынтыктар жана практикалык 
сунуш-керсетмелерде, жыйынтыктарды; адабиятгардын тизмесин, тиркемесин. 
Команданын аткарылган тапшырмасы бекитилген критерийлерге ылайык баллдын 
саны аркылуу бааланат.

Ж ыйынтыктоочу турдун экспресс этабында командаларга бирдей 
куралдардын, шаймандардын жана конкурстук тапшырманын макеттеринде, 
моделдеринде колдонулуучу материалдар топтому белгиленген убакыт ичинде 
жоопторду берууге, техникалык проблемалуу темага болгон идеяларга колдонуу учун 
берилет.

Практикалык этапта илимий-техникалык тема боюнча «моделди иштеп 
чыгуу учун уй тапш ырманын» чегинде аткарылганды коргоо каралат, ал
массалык маалымат каражаттарында етуп жаткан жылда алдын ала жарыяланат 
(«Кутбилим» гезитинде же «Алтын туйун» БРИТАнын www.rdi ta .kg сайтында).

Долбоорлорду коргоо командалар тарабынан эл алдында, ачык талкуунун 
журушунде откорулет. Чыгып суйлеп жаткандарга суроо берууге бардык 
катышуучуларга жана калыстарга баяндаманын темасы боюнча гана берууге жол 
берилет. Аткарылган долбоорлор, моделдер, макеттер жана аларды жактоонун
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децгээли баллдардын санына жараша тапшырмалардын критерийлерине 
бекитилгендерге ылайык бааланат. Конкурстук тапшырманын темасын уюштуруу 
комитети жыл сайын алмаштырат.

Долбоорлор милдеттуу турде долбоордун техникалык-экономикалык жактан 
негиздемесин, ушул сыяктуу чечимдерди патенттелген издеенун негизинде берилген 
коштомо документацияны камтууга тийиш.

Аймактык мелдештердин, чет елкелук командалардын катышуучу командалары- 
жецуучулеру катышат. Аткарылган долбоорлор, моделдер жана макеттер 
тапшырмаларга белгиленген критерийлерге ылайык баллдардын саны менен бааланат, 
топтолгон балл балл аркылуу суммаланат, алар теориялык жана экпресс этаптын 
конкурстук тапшырмаларын аткаруудан алынган.

Конкурстун женуучулеру жана байге ээлери ар бири жаш курагына ылайык 
тийиштуу турде дипломдор жана байгелер менен сыйланышат (жаштар жана 
еспурумдер лигасы боюнча), Илимий-техникалык олимпиаданын атайын 0 тм е  кубогу 
менен баллды кебуреек топтогон аймак сыйланат. 0 тм е  кубок бир жыл бою жецуучуде 
сакталат, ал кийинки жылы биринчи орунду алган командага тапшырылат. Эгерде 3 
жыл бою бир эле аймак жене турган болсо, еткеруп беруусуз жецуучулерде етме кубок 
калат деген укук берилет. Конкурстун бардык катышуучуларына сертификаттар 
тапшырылат.

5. Конкурска катышуунун шарттары
Конкурска катышуу учун табыштамалар, баяндамалар жана башка илимий- 

изилдеечулук эмгектер, ошондой эле улгулер, макеттер, моделдер ж.б. тушундурмесу 
кийинки дарек боюнча женетулет: 720017, Бишкек ш., Манас пр., 1,т.: (0312) 31-58-47, 
31-58-82.

Ф иналга катышууга чакыруу сунушталган эмгектер жана материалдар 
экспертгик комиссиянын баалоосунан жана тандоосунан кийин гана ж енетулет. 
Конкурстун уюштуруучулары жыл сайын конкурска катышуу учун квотасын 
белгилешет.

Табыш таманын формасы

1. Катышуучунун (катышуучулардын) аты, фамилиясы.

2. Ж етекчилердин аты-жену.

3. Аймагы, уюму, классы, тобу.

4. Долбоордун аталышы.
*  л

5. внум дун туру (макет, экспонат, модель, буюм, изилдеечулук долбоор,
электрондук версиясы).

В

6. Долбоорго карата аннотация (долбоордун мазмуну жана маанилуулугу;
тапшьтрманы чечуунун ыкмасы; кутулуп жаткан эффект).

6. Долбоорду (ишти) тариздееге карата талаптар:

6.1. Иштин теориялык белугу конкурска терилген турде, папкада же мукабаланган 
турде (А4 форматындагы баракта), жана электрондук турде флешкада же компакт- 
дискте сунушталууга, же алдын ала уюштуруу комитетинин электрондук почтасына 
ж енетулуугге тийиш.



6.2. Иштин титулдук барагы кийинки маалыматтарды камтууга тийиш: иштин 
аталышын, фамилияны, атын, атасынын атын, автордун (авторлордун) туулган кунун, 
долбоордун (иштин) аткарылган жылын, почта индексин, почтасынын толук дарегин, 
телефондорун (шаардын коду менен), электрондук почтанын дарегин, факсын, 
долбоорду аткаруучу окуп жаткан уюмдун, мекеменин атылышын, чыгармачыл 
жамааттын аталышын (жамааттык иштер учун), фамилиясын, атын, атасынын атын, 
жетекчисинин кызматын.

6.3. Иштин аннотациясы (моделдин, макеттин, тузулуштун) иштин келемун, 
таблицалардын санын, суреттордун, иллюстрациялардын, пайдаланылган 
адабияттардын булактарын жана тиркемелердин санын корсетуу менен машинкада 
терилген 1 баракта иштин мазмунун тезис турунде баяндалышын камтууга тийиш.

6.4. Экспонаттардын габариттери 100 х 200 см ден, салмагы - 50 кг дан ашпоого 
тийиш. Графикалык иштер (каалаган аткарылган техникада) 40 х 60 см ден ашпаган 
елчемде сунушталат. Видеороликтердин жана мультфильмдердин узактыгы 5-10 
мунеттен узак болбоого тийиш.

6.5. Колдонуудагы моделдердин, макеттердин, тузулуштердун электрдик кубат 
алуусунун чыналуусу 42 Вольттон ашпоого тийиш (енер жай кубат алуусунун 
стандарттуу мааниси).

7. Иштерди баалоонун критерийлери

Иштерди баалоонун журушунде компьютердик, маалыматгык 
технологиялардын элементтери колдонулган, жанычылдык жана иштин 
актуалдуулугу, долбоорду иштеп чыгууда чыгармачылык менен мамиле жасалган, 
проблема терен иштелип чыккан долбоорлорго артыкчылык берилет, аткарылган 
ишге балдардын катышуу децгээли, жыйынтыктардын илимий жана практикалык 
мааниси, ишти тариздеенун сапаты жана дизайны, иллюстрациялык материалдын 
болушу жана сапаты, аткаруунун оригиналдуулугу, аткаруунун техникасынын 
децгээли, заманбап технологиялардын колдонулушу, экспонаттардын даярдоодо 
конструктордук чечилиштердин колдонулушу, конкурстун финалында долбоордун 
жакталышы (материалды беруунун тактыгы, тыянактын аргументтелиши, суроолор 
жана жооптор) эске алынат.

8. Ж ыйынтыгк чыгаруу жана байге ээлерин сыйлоо

8.1. Тандоо этабында иштерди баалоо эксиерттик комиссиянын мучелеру 
гарабынанбааланат.

8.2. Финалга жол берилген иштерди баалоо, компетенттуу калыстар тарабынан 
жургузулет. Алар конкурстун уюштуруу комитета тарабынан тузу^ет. «Илимий- 
техникалык олимпиада» конкурсунун калыстар тобунун курамына окумуштуулар, 
адистер, жогорку окуу жайларынын, окуучулардын техникалык чыгармачылык 
борборлорунун, уюмдарынын окутуучулары, енер жай ишканаларынын адистери 
конкурска берилген иштердин спецификасына ылайык чакыртылат.

8.3. Конкурстун жыйынтыгы массалык маалымат каражаттарында же БРИТА 
«Алтын туйундун» w w w .rdita.kg. сайтына жарыяланат.
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8.4. Олимпиаданын женуучулеру жана байге ээлери тийиш туу дипломдор жана 
баалуу байгелер менен сыйланат. Республикалык конкурстун жыйынтыктоочу 
этабынын бардык катышуучуларына сертификаттар тапшырылат.

8.5. Байгелуу орундарга ээ болгон иштер БРИТА «Алтын туйундун» сайтында жана 
башка тематикалык кергезмелерде, Кыргыз Республикасынын мезгилдуу 
басылмаларында жайгаштырылат.

Эскертуу: интернеттен кечуруп алынган диссертациялар, баяндамалар, рефераттар 
менен конкурска катышууга жол берилбейт.

Ь а й л а н ы ш м а ал ы м аттар ы :
«Алтын туйун» Ьалдардын республикалык инженердик-техникалык  
академиясы
Т.: (0312) 31-58-47; 31-58-18, ф.: (0312)31-58-47.
Web-site: www.rdita.kg  
E-mail: rdita.at@gmaii.com

http://www.rdita.kg
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Тиркеме №2

"Илилл + Ойлоп табуулар = Техника" РЕСПУБЛИКАЛЫК ИЛИМИЙ- 
ТЕХНИКАЛЫК ОЛИМПИАДАСЫНЫН КВОТАсы

№ Аймактын
аталышы

Окуучулар Жетекчи Катышуучулар

1 РДИТА
“Алтын

туйун”

8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

2 Бишкек
ш.мериясынын
алдындагы
БББ

8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

3 Чуй областы 8
(4 юниор-лигасы) 

(4 окуучулар лигасы)

2 10

4 Таласобласты 8
(4 юниор-лигасы) 

(4 окуучулар лигасы)

2 10

5 Нар ын 
областы

8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

6 Ысык-Кел
областы

8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

7 Жалал-Абад
областы

8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

8 Баткен
областы

8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

9 Ош областы 8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

10 Ош шаары
* , л

8
(4 юниор-лигасы)

(4 окуучулар лигасы)

2 10

Бардыгы 80 20 100



Теориялык турдунтапшырмасы

Бул жылы техниканын тарыхы боюнча, ар кандай техникалык жана 
табигый предметтер боюнча тесттик тапшырмалардьш ордуна командалар 
баяндама, «Илимий-изилдоечулук темага уйтапшырма» презентациясын 
даяр дашы зарыл.

Баяндаманын критерийлери «Илим+Ойлоп табуу=Техника» Илимий- 
техникалык олимпиадасы женунде жободо керсетулген. Баяндаманын темасы 
- Аймагыцардын индустриалдык енугуусунун келечеги, уй тапшырманьш 
темасынын алкагында онер жай жана кайра иштетуу ишканаларын, 
заводдорду жанафабрикаларды ачуу.



Туз эмес (адыр-будур)жерде баскычтуу транспорттуккаражаттардын 
бир жерден экинчи бир жерге ете турган баскычтуу механизмдердижана

башкаруу системаларын иштеп чыгуу

Жаратылышта жердин бети туз жана тегиз болушу кездешет. 
Катмарлардын басымдуу белугу ийри-буйру болот. Бул жаратылышта эле 
кездешпейт. Узак жыл дар бою адамдын кийлигишуусу менен ар кандай 
технологиялык ишмердуулуктун жыйынтыгында жаратылышта кептеген 
жасалма жолдор менен жасалган кыртыштар жаралган. Бул жерде, баарынан 
мурда, жер кыртышынын сырткы катмары тууралуу сез болуп жатат, аны 
катаал (туз эмес) жер ден атап калганбыз.

Эгер зарыл боло турган болсо, мындай жерге жол салышат. Бирок 
техникалык себептер ден улам, дайыма эле жол салууга мумкун эмес жана ал 
чыгымга алып келип, сарамжалдуу болбойт. Бул жагдай канчалык маанилуу 
болсо да, бир жерден экинчи бир жерге отуу талап кылынат. Аньш 
практикалык милдети -  жарды, адырды, добену кантип ашып отуу керек, 
коктуга кантип чыгып, ойдун жерден кантип тушуу кер ек? Бул учун ыкмалар 
жана техникалык каражаттар ар турдуу болору белгилуу жана биздин 
тапшырмага катаалыраак категория тандалып альшган.

Баскычтуу транспорттук каражатты жана анын жарда жана денде 
(коктуда) ете алуусуна жендемдуу катаал жерде башкаруу системасын ойлоп 
чыгып, аны иштеп чыгууга аракет кылгыла. Мындай транспорттун тузумдук 
негизи -  баскычтуу (шаговый) механизм, ал бир жерден экинчи бир жерге 
етууну камсыз кылат: т уш уу-квт врулуу жана, тескерисинче, квтврулуу- 
т уш уу. Транспорттун кыймылын кантип башкаруу керектигин, кайсы 
техникалык каражаттардын жардамы менен жана алардын иш 
ырааттуулугу кандай болушу керектигин (эмнеден кийин эмнеси иштеши 
керектигин) ойлонупчыккыла.

Иштеп чыгууга карата милдеттуу талап -  конструкциянын болушунча 
женекой болушу. Негизи, канчалык азыраак кыймылга келгени, т.а. 
транспорттун бир жерден экинчи бир жерге етуусун камсыз кылуучу негизги 
кыймылдардын санын чектее, жана негизгилерин аткарууга жардам беруучу 
кемекчулердун кыймылы кебуреек чектелгендиги жакшы. Бул талап 
техникалык жактан принцигшалдуу мунезге ээ -  канчалык кайсы бир 
гехнологиясы женекей болсо, ошончолук системасы ишенимдуу, ал 
аркылуу технология аткарылат.

Уй тапшырманын темасы:



Колуцардан келсе, транспорттун конструктивдуу аткарылышынъш 
жана алардын кыймылын башкаруу системасынын бир нече вариашъш 
сунуштагыла. Рационалдуу турде фантазиягасалсацар болот, ансыз баскычтуу 
транспорттук каражаттын иштелип чыккан колдонуудагымоделин аткаруута 
мумкун болбойт, бул биздин тшшщ^мгшжмилдеттуу шарты. Буга чейин 
белгилуу болгон баскычтуу механизмдерди тандасацар да болот. Бул учурда, 
эн башкысы -  моделдин иштееге жендемдуулугу алдыцкы планга чыгат, 
бирок калыстар тобу моделдин конструктивдуу жацычылдыгын баалайт, 
т.а. ойлоп табуучулук децгээлине керсетулуучу конструкциялуу модель. 
Терец ойлонуп кергуле.....

Ийгилик каалайбыз!



Тема симпозиума

«Инновационноеразвитие: потенциал науки и современного образован а 

“Инновациялык енугуу: ил им жана заманбап билим бер уунун потенциалы"


