
 

 

 

______________________ № __________     Інститут інноваційних технологій і  

На   № ____________________________      змісту освіту Міністерства освіти і  

                                                                           науки України. Відділ наукової і  

                                                                          творчої роботи студентів 

 

Н А Д С И Л А Є М О: 

ЗВІТ  (на 55 сторінках) про проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту», 

що була проведена 19-22 квітня 2016 року на базі "Національного технічного 

університету «Харківський  політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), згідно 

Наказу Міністерства освіти і науки України № 1247 від 27.11.2015 р.  

Зміст ЗВІТУ  викладено нижче згідно з вимогами ПОЛОЖЕННЯ про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1410 від 13.12.2012 р. та зареєстровано у 

Міністерстві юстиції України 27ьгрудня 2012 р. за № 2207/22519 (далі 

ПОЛОЖЕННЯ) та МЕТОДИЧНИМІ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ для використання 

при проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін, напрямків та спеціальностей, що були надані інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіту від 06.03.13 № 665. 

 

Голова оргкомітету , член-кореспондент  

Національної академії наук України, д.т.н., професор, 

Ректор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»                                            Є.І. Сокол 

 



ЗМІСТ ЗВІТУ 

№ 

п/п 

Назва розділу № 

стор. 

1 Наказ ректора Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» про проведення ІІ 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Системи штучного інтелекту» 2016 р.; 

 

2 Організація ІІ етапу Олімпіади з навчальної дисципліни 

«Системи штучного інтелекту» (Таблиця 1); 

 

3 Результати проведення ІІ етапу Олімпіади з навчальної 

дисципліни «Системи штучного інтелекту» (Таблиця 2); 

 

4 Список та результати участі в олімпіаді студентів від 

кожного вищого навчального закладу з навчальної 

дисципліни «Системи штучного інтелекту» (Таблиця 3); 

 

5 Результати переможців ІІ етапу Олімпіади з навчальної 

дисципліни «Системи штучного інтелекту» в двох 

примірниках (Таблиця 4); 

 

6 Допоміжний та ілюстративний матеріал проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади; 

 

6.1 Запрошення на олімпіаду з навчальної дисципліни 

«Системи штучного інтелекту» 

 

6.2 Пам’ятка учасникам про виконання конкурсних завдань   

6.3 Програма олімпіади – сторінка для учасників змагань  

6.4 Стаття про проведення ІІ етапу Олімпіади з навчальної 

дисципліни «Системи штучного інтелекту» - для друку в 

газеті «Політехнік» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗ 

ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту» 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Н  А  К  А  З 

 

«____»_____________2016 р.                                                                 № 

 

м. Харків 
  

Про проведення II етапу Всеукраїнської студентської  олімпіади  

”Системи штучного інтелекту” 

 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1247 від 27.11.2015 

року "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 

навчальному році", Національний технічний університет «Харківський  

політехнічний інститут» затверджено, як базовий вищій навчальний заклад для 

проведення 19-22 квітня 2016 року II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни ”Системи штучного інтелекту”. 

Підготовка з цієї дисципліни в Національному технічному університеті 

«Харківський  політехнічний інститут» виконується кафедрою «Обчислювальна 

техніка та програмування». 

Для успішного проведення II етапу олімпіади ”Системи штучного інтелекту” 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести II етап Всеукраїнської студентської олімпіади ”Системи штучного 

інтелекту” на базі кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» з 

використанням комп’ютерної техніки всіх споріднених кафедр факультету 

«Комп’ютерні та інформаційні технології». 

 

2. Затвердити під головуванням  проректора з науково-педагогічної роботи Руслана 

Павловича МИГУЩЕНКА оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій 

олімпіади ”Системи штучного інтелекту” (додаток). 

 

3. Дозволити використання коштів спеціального фонду на організацію та 
проведення II етапу олімпіади ”Системи штучного інтелекту” згідно з 

затвердженим кошторисом. 

 

4. Забезпечити організацію, проведення та підведення підсумків олімпіади 

”Системи штучного інтелекту” оргкомітетом у терміни, зазначені наказом Міні- 
 

 



стерства освіти і науки України № 1247 від 27.11.2015 року та відповідно до 

“ПОЛОЖЕННЯ про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади” 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ Наказом Міністерства освіти і науки України 13 грудня 2012 

року № 1410. 

 

5. Розміщення іногородніх учасників II етапу олімпіади ”Системне програмування” 

(студентів та їх супровідних викладачів) згідно з п. 5.4 наказу Міністерства 

освіти і науки України № 1247 від 27.11.2015 року здійснювати у гуртожитках 

університету - безкоштовно.  

 

6. Передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково педагогічними 

працівниками на науково-методичне забезпечення другого етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади, згідно п. 5.5 наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 1247 від 27.11.2015 року "Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2015/2016 навчальному році" та п. 6.1 “ПОЛОЖЕННЯ про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади” зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 за № 2207/22519, на умовах 

погодинної оплати відповідно до обсягу виконаної роботи згідно з нормативами, 

що вказані в п. 5.5 “МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади”, затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України № 1324 від 18.11.2011 року: 

– підготовка завдань для учасників ІІ етапу Олімпіади – до 50 годин на весь 

колектив; 

– перевірка  завдання  одного  учасника  –  0,33  години  кожному  викладачеві 

(не більше трьох викладачів); 

– робота відповідального   секретаря   оргкомітету   базового   вищого 

навчального закладу – до 30 годин. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Руслана Павловича Мигущенко.  

. 

Підстава:  

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1247 від 27.11.2015 року "Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному 

році". 

 

      Ректор                                                                                 Є.І. Сокол  



                                                                                             Додаток  

до наказу ректора  НТУ «ХПІ» 

від «        »                       2016 р. 

   № _________________ 

1) Оргкомітет у складі:  
1 Сокол Євген  

Іванович 
- голова Оргкомітету, д.т.н., професор, ректор 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»; 

2 Семенов Сергій 
Геннадійович 

- заступник голови Оргкомітету, 
д.т.н., проф., завідувач кафедри “Обчислювальна техніка 
та програмування” Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут»; 

3 Хавіна Інна  
Петрівна 

- відповідальний секретар Оргкомітету, к.т.н., професор 
кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»; 

4 Христо  
Кирилович 
Радєв 

- д.т.н., професор, професор Софійського технічного 
університету; 

5 Мусіенко 
Максим 
Павлович 

- д.т.н., професор, завідувач кафедри «Інформаційної 
техніки та програмування систем» Чорноморського 
державного університету  Петра Могили, м. Миколаїв; 

2)  Журі у складі: 
 

1 МЕЗЕНЦЕВ 

Микола 

Вікторович 

- голова журі, к.т.н., доцент кафедри «Обчислювальна техніка 

та програмування» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; 

2 КУЧУК Георгій 

Анатольович 

- д.т.н., професор, провідний науковий співробітник 

Харківського університету повітряних сил; 

3 ДОВБИШ 

Анатолій 

Степанович 

- д.т.н., професор, зав. кафедри комп’ютерних наук Сумського 

державного університету ; 

4 ЛЕМЕШКО 

Олександр 

Віталійович 

- д.т.н., професор кафедри телекомунікацій Харківського 

національного університету радіоелектроніки; 

5 ЛІПЧАНСЬКИЙ 

Максим 

Валентинович 

- доцент кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 

Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; 

6 КОЗІНА Ольга 

Андріївна 

- к.т.н., доц. кафедри «Обчислювальна техніка та 

програмування» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

3) Мандатна комісія у складі: 
 

1 Далека Валентина 
Дмитрівна - 

голова комісії, доцент кафедри «Обчислювальна техніка та 
програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 
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2 Гавриленко 

Світлана Юріївна  - 
член комісії, проф. кафедри «Обчислювальна техніка та 
програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 

3 Філатова Ганна 
Євгенівна - 

член комісії, доцент кафедри «Обчислювальна техніка та 
програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 

4 Гугнін 
Володимир 
Миколайович 

- 
член комісії, старший викладач кафедри «Обчислювальна 
техніка та програмування» Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 

5 Бречко Вероніка 
Олександрівна  - 

член комісії, аспірант кафедри «Обчислювальна техніка та 
програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». 

 
4) Апеляційна комісія у складі: 

 
1 Калашников 

Володимир 
Іванович 

- голова комісії, професор кафедри «Обчислювальна техніка 
та програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 

2 Скородєлов 
Володимир 
Васильович 

- член комісії, професор кафедри «Обчислювальна техніка та 
програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 

3 Лимаренко 
В’ячеслав 
Володимирович 

- cт. викладач кафедри «Обчислювальна техніка та 
програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». 
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Таблиця 1  

Організація ІІ етапу Олімпіади з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту», проведеної   

19-22 квітня 2016 р.  на базі "Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»  

Хід проведення 

Олімпіади 

Перелік заходів Олімпіади Форми проведення Олімпіади 

(організаційні аспекти) 

19  квітня  2016 р.  (вівторок)  

9.00  - 14.00  [ 302 в/к] Реєстрація та поселення учасників 

олімпіади 

15.00    [ 12  р/к ] Відкриття олімпіади головою та членами 

оргкомітету, консультація стосовно 

особливостей завдань олімпіади  

20 квітня 2016 р.  (середа)    I тур  

9.20  - 9.30     [ в/к] Збір учасників I туру олімпіади (біля в/к) 

9.30  - 10.00      [ 12 р/к] Розміщення учасників, інструктаж 

10.00 - 12.00     [ 12 р/к] Виконання завдань олімпіади I туру 

12.10 - 13.00     [ 12 р/к] Зустріч з авторами запитань I туру 

13.00  - 14.30      Перерва на обід, культурна програма 

 14.30                [ 313 в/к] Підведення результатів I туру олімпіади 

 21 квітня 2016 р. (четвер ) II тур  
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 8.00 - 8.10        [ в/к] Збір  учасників II туру олімпіади (біля  

в/к) 

 8.10 - 8.20        [ ЦНІТ в/к] Розміщення учасників у комп’ютерних 

залах,  інструктаж 
 8.30 - 12.00     [ ЦНІТ в/к] Тестування робота на стенді 

 13.00                    [ ЦНІТ в/к] Змагання роботів на стенді 

 16.00                    [ ЦНІТ в/к] Оголошення результатів II туру 

олімпіади 
 22 квітня 2016 р. (п’ятниця)     

 10.00                     [ ЦНІТ в/к] Підведення загальних підсумків 

олімпіади,  нагородження переможців 
 12.00                    [ ЦНІТ в/к] Закриття  офіційної частини олімпіади.  

Від’їзд  учасників  олімпіади. 
   

Склад журі   № 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Повне найменування вищого навчального 

закладу, посада та науковий ступінь 

 1 Мезенцев Микола Вікторович голова журі, к.т.н., доцент кафедри 

«Обчислювальна техніка та програмування» 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; 

 2 Кучук Георгій Анатольович д.т.н., професор, провідний науковий 

співробітник Харківського університету 

повітряних сил; 

 3 Довбиш Анатолій Степанович д.т.н., професор, зав. кафедри комп’ютерних 

наук Сумського державного університету ; 
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 4 Лемешко Олександр Віталійович д.т.н., професор кафедри телекомунікацій 

Харківського національного університету 

радіоелектроніки; 

 5 Ліпчанський Максим Валентинович доцент кафедри «Обчислювальна техніка та 

програмування» Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут»; 

 6 Козіна Ольга Андріївна к.т.н., доц. кафедри «Обчислювальна техніка 

та програмування» Національного 

технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

Склад 

апеляційної 

комісії 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

Повне найменування вищого навчального 

закладу, посада та науковий ступінь 

 1 Калашников Володимир Іванович голова комісії, професор кафедри 
«Обчислювальна техніка та програмування» 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 

 2 Скородєлов Володимир Васильович член комісії, професор кафедри 
«Обчислювальна техніка та програмування» 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 

 3 Лимаренко В’ячеслав Володимирович cт. викладач кафедри «Обчислювальна 
техніка та програмування» Національного 
технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». 

Зауваження по 

роботі журі  

Зауважень не було 

Робота 

апеляційної 

комісії 

Апеляцій не було 
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Новації в 

організації та 

проведенні  

Новацією Олімпіади з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту» є  

1- змагання у ІІ турі роботів, що належать учасникам змагань, та виконання завдань, 

розв’язання яких потребує знань з побудови інтелектуальних систем, програмування 

мікропрцесорних пристроїв; 

2- завдання та умови їх виконання були розіслані учасникам за 3 тижня до змагань, бо їх 

виконання потребує конструктивної розробки та створення робота, на що потрібен час; 

3-  розробка та створення інтелектуального робота потребує мультидисциплінарних 

знань, різноманітних практичних навичок та значних фінансових коштів, що не підсили 

студентам-одиначкам; 

4- в сучасних умовах багатовекторного напрямку розвитку науки та техніки процес 

створення інноваційних систем чи пристроїв можливе тільки багатопрофільним творчим 

колективом студентів, які крім високих професійних знань ще мають високі особисті якості та 

здатні працювати у команді; 

5-  визнання командних змагань дозволить стимулювати ініціативних викладачів та 

студентів створювати команди, де крім придбання професійних знань та навичок буде 

здійснюватися навчання роботи у команді, де від роботи кожного залежить кінцевий  результат – 

перемога команди. 

 

Пропозиції щодо 

поліпшення 

організації та 

проведення 

Олімпіади  

Оргкомітет Олімпіади пропонує  

1. дозволити додатково до переможців особистих змагань оголошувати переможців з 

командних змагань, бо відзнакою другого експериментального туру олімпіади з навчальної 

дисципліни «Системи штучного інтелекту» є змагання інтелектуальних роботів (см. завдання ІІ 

туру) виконання яких потребує багато часу за межами Олімпіади. Розробка та створення 

інтелектуального робота потребує мультидисциплінарних знань, різноманітних практичних 

навичок та значних фінансових коштів, що не підсили студентам-одиначкам. В сучасних умовах 

багатовекторного напрямку розвитку науки та техніки процес створення інноваційних пристроїв 

можливий тільки багатопрофільним творчим колективом студентів, які крім високих професійних 

знань ще мають високі особисті якості та здатні працювати у команді.  
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2. визнання командних змагань дозволить стимулювати ініціативних викладачів та студентів 

створювати команди, де крім придбання професійних знань та навичок буде здійснюватися 

навчання роботи у команді, де від роботи кожного залежить кінцевий  результат – перемога 

команди.  

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємося на зміни та продовження змагань! 

 

 

Голова оргкомітету                                                                                  Сокол Е.І.,  професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент  

 
 

                                        М.П. 
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Таблиця 2  

  

Результати проведення ІІ етапу Олімпіади  

з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту», проведеної   

19-22 квітня 2016 р.   на базі "Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»  

  

Конкурсні завдання Олімпіади 

Розділ, тема 

(з якого взято 

завдання) 

Кількість студентів 

Аналіз 

типових 

помилок 

студентів

, перелік 

розділів, 

тем, 

недостат

ньо 

засвоєних 

студента

ми 

всього (що 

виконували 

завдання) 

з них 

зробили 

помилки 

Завдання І туру 

1. Чим системи штучного інтелекту відрізняються від 

інших систем? 

1.1) можливістю навчатися; 

1.2) наявністю графічного інтерфейсу; 

1.3) наявністю бази знань; 

1.4) можливістю робити логічні висновки; 

1.5) наявністю інтуїції. 

Вступ до систем 

штучного інтелекту 

18 6  

2. Який правильний порядок стверджень, що 

квантифікуються, згідно їх висловлювань: 

Уявлення знань 18 6  
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1. Деякі люди – програмісти.               1. 
))(())(( xпрограмістxлюдиx   

2. Існують програмісти.                        2. 
))(())(( xпрограмістxлюдиx   

3. Не кожній є програмістом.               3. )(xпрограміст  

4. Кожній є програмістом.                    4. 
))(())(( xпрограмістxлюдиx   

3. Пристрій містить вузли – a, b, c. Стан вузлів 

контролюють за трьома сигнальними лампами x, y та z та 

визначають його згідно інструкції: 1. Якщо несправний 

хоча б один з вузлів, то горить принаймні одна з ламп  x, y, 

z; 2. Якщо несправний вузол a, але справний вузол с, то 

загорається лампа y; 3. Якщо несправний вузол с, але 

справний вузол b, загорається лампа y, але не загорається 

лампа x; 4. Якщо несправний вузол b, але справний вузол c, 

то загораються лампи x и y або не загорається лампа x; 5. 

Якщо горить лампа х і при цьому або несправний вузол а, 

або всі три вузла a, b, c справні, то горить і лампа y.   

Горить лампа  x.  Які вузли несправні?     

Логічні обчислення 18 9  

4. До генетичних операторів відносять: 

  4.1) мутацію            

  4.2) селекцію           

  4.3) кодування хромосоми     

  4.4) кросовер  

  4.5) функцію пристосування 

Генетичні алгоритми 18 16 Ще не 

вивчал

и тему 
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5. Який з нащадків  не може  бути отриманий  при 

однократному застосуванні однокрапкового  кросовера з 

хромосомами  Х = 10110110 та Y = 01100101? 

   5.1) 10110111       

   5.2) 01110110    

   5.3) 10100101   

   5.4) 01100100   

   5.5) 10110011 

Генетичні алгоритми 18 12 Ще не 

вивчал

и тему 

6. Скільки рівнів навчання визначають у системах 

штучного інтелекту?  

Системи навчання у 

штучному інтелекті 

18 16 Ще не 

вивчал

и тему 

7. Яке значення R буде надруковане? 

рredicates 

  f_a (unsigned, long, unsigned, long) 

  f (unsigned, long) 

clauses 

   f (N, FN) :-  f_a(N, FN,1,1). 

   f_a(N, FN,I,P):-  I<=N,!, NewP=P*I,  NewI=I+1, f_a(N, FN, 

NewI, NewP). 

   f_a(N, FN,I,P):-  I>N,  FN=P. 

goal      f (3,R), write ("   R=",  R).  

Мова логічного 

програмування Prolog  

18 5  

8. Які задачі не вирішують за допомогою штучних 

нейронних мереж:  

    8.1) стиснення  даних;                        8.2) ідентифікація 

образів;     

    8.3) пошук оптимальних значень;     8.4) символьні 

обчислення;      

    8.5) логічні обчислення. 

Штучні нейронні 

мережі 

18 16 Ще не 

вивчал

и тему 
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9. Скільки вагових коефіцієнтів будуть дорівнювати нулю 

при навчанні штучної біполярної нейронної мережі 

правилом Хебба при розпізнаванні букв Н та Ч:  

 
 

       

       

       

Штучні нейронні 

мережі 

18 15 Ще не 

вивчал

и тему 

10. Для розпізнавання 10 класів зображень розміром 100 

на 100 потрібно: 

10.1) 10 нейронів на вході і 100 на виході нейронної 

мережі; 

10.2) 100 нейронів на вході і 10 на виході нейронної 

мережі; 

10.3) 100 нейронів на вході і 100 на виході нейронної 

мережі; 

10.4) 10 нейронів на вході і 10 на виході нейронної 

мережі; 

10.5) 10000 нейронів на вході і 10 на виході нейронної 

мережі. 

Штучні нейронні 

мережі 

18 2 Ще не 

вивчал

и тему 

11. На який параметр тактового RC-генератора 

мікроконтролера зміна температури навколишнього 

середовища впливає в більшій мірі? 

11.1) На амплітуду тактового сигналу.       

11.2) На частоту коливань.                                    

11.3) На енергоспоживання.                                  

11.4) На тривалість фронту. 

11.5) Не завдає ніякого впливу. 

Програмування 

мікроконтролерів  

18 14 Ще не 

вивчал

и тему 
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12. Сторожовий таймер в МК необхідний для … 

12.1) Підрахунку обліку часу роботи мікроконтролеру. 

12.2) Зниження рівня енергоспоживання. 

12.3) Переведення МК в режим Sleep. 

12.4) Усунення зациклення (зависання) програм. 

12.5) Програмного скидання МК. 

Програмування 

мікроконтролерів 

18 9 Ще не 

вивчал

и тему 

13. Вміст регістра 8-ми розрядного таймера, що працює в 

режимі збільшення, дорівнює 226. Яке значення регістра 

буде після надходження 200 імпульсів на вхід таймера? 

    13.1)  0     13.2)  25     13.3)  170      13.4)  255         13.5)  

426 

Програмування 

мікроконтролерів 

18 6 Ще не 

вивчал

и тему 

14. Який з наведених послідовних інтерфейсів дозволяє 

організувати повнодуплексний обмін даними? 

    14.1) SPI    14.2) I2C    14.3) 1-Wire    14.4) USB 2.0    4.5) 

CAN 

Програмування 

мікроконтролерів 

18 15 Ще не 

вивчал

и тему 

15. Пам'ять EEPROM необхідна для ... 

15.1) Зберігання лічильників циклів. 

15.2) Зберігання резервної копії програми. 

15.3) Зберігання результатів АЦП. 

15.4) Оперативного зберігання змінних. 

15.5) Довготривалого зберігання даних. 

Програмування 

мікроконтролерів 

18 11 Ще не 

вивчал

и тему 

16. У яких випадках доцільно використовувати зовнішню 

схему скидання мікроконтролера? 

Програмування 

мікроконтролерів 

18 14 Ще не 

вивчал

и тему 
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16.1) У випадках нестабільності напруги. 

16.2) При використанні батарейного джерела живлення. 

16.3) При використанні сторожового таймера WDT. 

16.4) При повільному наростанні напруги живлення. 

16.5) При високій частоті тактового генератора. 

17. Визначити до якого класу належить об'єкт Х з 

характеристиками а, якщо відомі характеристики 2-х 

об'єктів S1, S2 при використанні міри схожості об'єктів: 1) 

суми модулів різниць; 2) відстань по Чебишеву. 
 

 a1 a2 a3 a4 
1)      17.1)  S1 

         17.2)  S2 

 

2)      17.3)  S1 

         17.4)  S2  

         17.5) ні до якого 

Х 15 8 10 5 

S1 10 12 7 5 

S2 12 7 9 1 

Ідентифікація об’єктів 18 13 Ще не 

вивчал

и тему 

18. У фінансуванні проекту беруть участь кілька банків. 

Про один з них відомо, що він ненадійний і нестабільний, 

швидше за все проект їм не буде фінансуватися, але якщо і 

профінансується, то в обсязі 300-500 умовних одиниць зі 

зменшенням впевненості в отриманні коштів у міру 

зростання їх суми. Яка функція приналежності описує 

нечітку величину можливого фінансування проекту даним 

банком? 

Нечітка логіка 18 5  
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        18.1             18.2         18.3          18.4    

18.5 

19. П'ятеро друзів – Антон, Борис, Вадим, Дмитро і Гриша, 

знайомилися з попутницею. Вони запропонували їй 

відгадати їх прізвища, причому кожен з них висловив одне 

справжнє і одне помилкове твердження: Дмитро сказав: 

"Моє прізвище – Мішин, а прізвище Бориса – Кравченко". 

Антон сказав: "Мішин – це моє прізвище, а прізвище 

Вадима – Бєлкін". Борис сказав: "Прізвище Вадима – 

Тихонов, а моє прізвище – Мішин". Вадим сказав: "Моє 

прізвище – Бєлкін, а прізвище Грицька – Чехов". Гриша 

сказав: "Так, моє прізвище Чехов, а прізвище Антона – 

Тихонов". 

Хто яке прізвище носить? Потрібні цифри обвести. 

 
Бєл

кін 
Чехов Тихонов Мішин Кравченко 

Борис 1 2 3 4 5 

Вадим 6 7 8 9 10 

Логічні обчислення 18 7  
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Гриша 11 12 13 14 15 

Антон 16 17 18 19 20 

Дмитро 21 22 23 24 25 

20. N бажає запросити до себе у гості якомога більше 

сусідів A, B, C, D, E, F, G, H. При цьому: 

1) А ніколи не прийде, якщо запросити В або С або якщо 

одночасно запросити D та E. 

2) D прийде тільки в тому випадку, якщо буде запрошений 

і Е. 

3) Е не прийме запрошення, якщо прийде B. 

4) F завдає візити тільки в супроводі G. 

5) H не заперечуватиме проти F тільки в тому випадку, 

якщо буде і А. 

6) Якщо не буде запрошений F, то Н буде проти 

запрошення Е. 

7) Щоб прийшов G необхідно запросити D або H. 

8) G відмовиться якщо запросять Е без А, а також в разі 

запрошення В або С. 

Яку максимальну кількість гостей і кого саме може 

запросити N?        

Логічні обчислення 18 1  

Аналіз підготовки студентів, які брали участь в Олімпіаді  
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У І теоретичному турі прийняли участь 18 учасників, що 

надали відповіді на 20 запитань. На діаграмі цифра над 

колонкою вказує кількість учасників з 18, що надали 

правильну відповідь на це запитання.   

Учаснику туру помилялися тому, що:  

- не достатньо знали теми завдань за № 4, 6, 8, 9, 14, 

16, 17 , бо їх у деяких ВНЗ вивчають на старшому 

курсі; 

-  

 

За наслідками аналізу відповідей на запитання І туру 

виявлено ряд тем та напрямків, що вимагають 

додаткового опрацювання при підготовки учасників. 

Треба звернути увагу на: 

12 12

9

2

6

2

13

2
3

16

4

9

12

3

7

3

5

13

11

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Відповіді на запитання І туру
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- необхідність суттєвої зміни навчання  

- введення тлумачення та практичних навичок  

- зниження залежності від додаткових бібліотек, що 

не входять в состав ОС; 

- особливості програмування мобільних 

застосувань. 

  

Завдання ІІ туру (надано за 3 тижні до Олімпіади) 

Розробити алгоритм та реалізувати стратегію розумної 

поведінки робота для пошуку точки фінішу, за умови 

виконання наступних завдань. Робот повинен реалізувати 

"розумну поведінку" – в умовах повної невизначеності 

(плаский світ) пройти по місцевості (полігону) шукаючи 

фініш, по ходу виконувати завдання, за які судді 

зараховують бали.  

1) Стартувати з зони старту (ручний старт) (жовтий 

колір); 

2) при виявлені двох поспіль міток синього кольору 

зробити один оберт навколо другої синьої мітки; 

3) при виявлені міток червоного кольору робот повинен 

їх об‘їхати*; 

4) при виявлені міток бузкового кольору повинен 

зробити один оберт навколо себе; 

5) якщо після бузкової мітки виявлено червону – то на 

цю червону мітку необхідно наїхати; 

Програмування 

мікроконтролерів, 

системи штучного 

інтелекту 

18 

 

3 Технічна 

відмова 

обладнан

ня робота 
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6) зайти в зону фінішу та зупинитися в ній  (зелений 

колір); 

7) при попаданні всіма колесами (гусеницями) у червону 

зону призначається штраф (за виключенням випадку 

вказаного в п.5; 

8) якщо робот вийде за межі полігону - дискваліфікація 

етапу. 

Умови виконання: 

– на виконання завдання дається 5 хвилин; 

– всі завдання оцінюються один раз;   

– при визначенні роботом мітки будь-якого кольору, 

робот повинен зупинитися на 2 с. 

– штрафні бали згідно п.7 нараховуються за кожне 

порушення. 

* - вважати обертом коло навколо мітки з можливим 

частковим наїздом на мітку (до 35 мм). 

Перемагає робот, що набере максимальну суму балів. У 

випадку, коли сума балів роботів виявиться однаковою – 

перемагає робот, що пройшов етап за менший час. 

Місцевість білого кольору окреслена прірвою (чорною 

лінією шириною 4 см).  

Розмір кольорових міток –  Ø 150 мм. 

Розміри площадки старту та фінішу 250 на 150  мм.  

Розміри стенду 2500 х 3000 мм. 
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Розміри кліренсу (відстань між підлогою та віссю колеса) 

не менше 10 мм. 

Вважати, що робот має датчик для вимірювання відстаней  

та датчик розпізнавання кольору.  

Аналіз підготовки студентів, які брали участь в 

Олімпіаді  

 
 

Учаснику ІІ експериментального туру помилялися тому, 

що не достатньо знали:  

- програмування мікроконтролерних пристроїв; 

-  

 

За наслідками аналізу відповідей на запитання І туру 

виявлено ряд тем та напрямків, що вимагають 

додаткового опрацювання при підготовки учасників. 

Треба звернути увагу на: 

- необхідність суттєвої зміни навчання        
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- введення тлумачення та практичних навичок  

- запрошувати на Олімпіаду студентів технічних 

ВНЗ 3-4 курсів; 

 

 

 

Голова оргкомітету                                                                                  Сокол Е.І.,  професор 

 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент  
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Таблиця 3  

  

Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу 

 з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту», проведеної   

19-22 квітня 2016 р.   на базі "Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»  

 

 Повне найменування 

вищого навчального 

закладу 

Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 
Курс Факультет, спеціальність 

Кількість 

балів 
Місце 

1. Національний 

аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського 

«ХАІ» 

1. Веремєв Ілля Валерійович  2 
Системи управління 

літальними апаратами 
328 9 

2. Кудрявський Іван Васильович 4 
Системи управління 

літальними апаратами 
375 5 

3. Сайков Максим Сергійович 3 
Системи управління 

літальними апаратами 
556 1 

4. Конвісарова Анастасія Олегівна      3 
Системи управління 

літальними апаратами 
0 0 

  Всього студентів:                     4     

2. Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

1. Буйнов Олександр Денисович  3  216 17 

2. Мельник Геннадій Олегович 3  283 11 

3. Мордик Олександр Олександрович 3  328 8 

4. Скорий Ілля Михайлович 3  194 18 

5. Шендрик Дмитро Володимирович 2  446 3 

  Всього студентів:                     5     
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3. Одеський 

національний 

політехнічний 

університет  

1. Гетманченко Сергій Олексанлрович 4 
Комп’ютеризовані системи 

управління 
257 13 

2. Шпірна Сегій Сергійович 4 
Комп’ютеризовані системи 

управління 
235 15 

 Всього студентів:                     2     

4. Одеський 

національний 

університет ім. 

І.І. Мечникова 

1. Карташов Денис Геннадійович 2 Прикладна математика 250 14 

2. Марченко Філіп Олександрович 2 Прикладна математика 298 10 

3. Швандт Максим Альбертович 2 Прикладна математика 270 12 

 Всього студентів:                     3     

5. Національний 

технічний університет 

"ХПІ" 

1. Бєлоусов Павло Миколайович 4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

349 6 

2. Бондаренко Артем Андрійович 4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

474 2 

3. Волошин Денис Геннадійович 4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

398 4 

4. Челак Віктор Володимирович 3 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

340 7 

5. Шиян Олексій Миколайович 3 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

232 16 
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 Всього студентів:                     5     

Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді: 5 

Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді:  19 

  

Голова оргкомітету                                                                                  Сокол Е.І.,  професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент   
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Таблиця 4  
  

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади  

з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту», проведеної   

19-22 квітня 2016 р.   на базі "Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»  

  

Місце 
Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 
Повна назва вищого навчального закладу Бали 

% від 

максималь- 

ної кількості 

балів 

Місце в 

груповому 

заліку 

Перше  Сайков Максим Сергійович 
Національний аерокосмічний університет ім. 

М.Є. Жуковського «ХАІ» 
556 88 1 

Друге  
Бондаренко Артем 

Андрійович 
Національний технічний університет "ХПІ" 474 79 2 

Третє  
Шендрик Дмитро 

Володимирович 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 
446 74 3 

  

 

 

Голова оргкомітету                                                                                  Сокол Е.І.,  професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент  
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Таблиця 4  
  

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади  

з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту», проведеної   

19-22 квітня 2016 р.   на базі "Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»  

  

Місце 
Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 
Повна назва вищого навчального закладу Бали 

% від 

максималь- 

ної кількості 

балів 

Місце в 

груповому 

заліку 

Перше  Сайков Максим Сергійович 
Національний аерокосмічний університет ім. 

М.Є. Жуковського «ХАІ» 
556 88 1 

Друге  
Бондаренко Артем 

Андрійович 
Національний технічний університет "ХПІ" 474 79 2 

Третє  
Шендрик Дмитро 

Володимирович 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 
446 74 3 

  

 

 

Голова оргкомітету                                                                                  Сокол Е.І.,  професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент  
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6. Допоміжний та ілюстративний матеріал проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту» 
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6.1 Запрошення на олімпіаду з навчальної дисципліни «Системи штучного 

інтелекту» 
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 ЗАПРОШЕННЯ НА ПЕРШУ 
Всеукраїнську олімпіаду «Системи штучного 

інтелекту»  
 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1247 від 
27.11.2015 року "Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2015/2016 навчальному році" та ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про вищу освіту» 
II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з систем штучного інтелекту, що 
відбудеться 19-22 квітня 2016 року на базі Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (НТУ«ХПІ») серед студентів університетів 
і технічних навчальних закладів України та зарубіжжя. 

Для участі в олімпіаді запрошуються переможці I етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади  – вузівських олімпіад в галузі застосування 
комп’ютерних інформаційних технологій та робототехніки та бажаючі іноземні 
студенти. Обмежень по кількісті учасників немає. 

Мови спілкування на олімпіаді – українська, російська, англійська. 
Олімпіаду планується провести у два тури. Можливість участі учасників 

у ІІ-му, фінальному турі, вирішується оргкомітетом згідно з балами за I тур, 
отриманими учасником змагань. 

Тур I – теоретичний, учасникам I туру буде запропоновано ряд завдань як з 
дисципліни «Системи штучного інтелекту», так і з дисциплін базової підготовки 
програмістів. 

При оцінюванні якості вирішених завдань журі буде додатково враховувати: 
наявність алгоритму в графічній/текстовій формі; якість тексту програм 
(структурованість, наявність необхідних коментарів та інше).  

Тур II – практичний, пов’язаний з розробкою програм поведінки 
інтелектуального робота, що працює під керуванням мікроконторолеру, та 
демонстрацію роботи робота на стенді в умовах завдання.  До конкурсу допускаються 
роботи власного або промислового виконання, з розмірами до 25 х 15 см. В разі 
відсутності робота Оргкомітетом надається робот під керуванням Funduino UNO 
ATmega-328P Development board та KEYES L298, що укомплектований датчиками 
відстані HC-SR04,  кольору TCS 230  та  трьохколісною базою. 

Оргкомітет планує винести на II тур завдання, яке передбачає розробку 
програм за напрямками: рух за лінією, об’їзд перешкод, слалом, сумо 
(робореслінг), кегельринг чи інше. 

Після закінчення кожного туру автори завдань розповідають про правильне 
їх вирішення. 

Переможці олімпіади визначаються у особистій першості по результатам 
усіх турів. 

Дані про переможців та тексти конкурсних завдань будуть опубліковані на 
сайті: http://users.kpi.kharkov.ua/vtp .  

Графік проведення олімпіади:   
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19.04.2016: реєстрація та поселення учасників (до 1400, 309 ауд. вечірній корпус); 

1500 - відкриття олімпіади, презентація роботів учасників; 1600 - консультації стосовно 

особливостей завдань олімпіади. 

20.04.2016:  1000 - 1200  I тур олімпіади, 1500 - підведення підсумків I туру. 

21.04.2016:  830   - 1200  II  тур олімпіади – розробка програм та о 1300   - запуск 

роботів на стенді. 

22.04.2016:  1000 -  підведення загальних підсумків та о 1200 - закриття олімпіади.  

 

Заява  на участь в олімпіаді складається з:  

1. Попередньої заяви у вигляді скану Супровідного листа та Анкети, посланих 

на Еmail: inna.khavina25@gmail.com  (до 20.03.16 р.)   та 
2. Супровідного листа на офіційному бланку з емблемою університету і 

вказівкою для кожного студента - кафедри, спеціальності навчання та Анкети 
учасників з печаткою (шаблон анкети див. 2-й сторінці цього аркушу), що надсилати 
до 20.03.2016 р. на адресу: ОРГКОМІТЕТ, Національний технічний університет 

«ХПІ», кафедра Обчислювальної техніки та програмування, вул. Багалія, 21, м. 

Харків-2, 61002, Україна; вечірній корпус, кімн. 309, тел. + 38 (057) 7076-165. 

Для оперативного одержання відповідей на запитання про особливості 
олімпіади звертитися до відповідального секретаря –  Хавіної Інни Петрівни, 
Еmail: inna.khavina25@gmail.com  моб. 050-100-78-16. 

Представники Вишів, що прибувають на олімпіаду, повинні мати: 1) 
студентський квиток, 2) паспорт (або документ, що його замінює, для студентів 
не з України), 3) копію довідки  ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ, а також 4) Заяву 
університету (Супровідний лист на офіційному бланку) та 5) Анкету учасника (з 
печаткою).  

Необхідність бронювання місць у гуртожитку для студентів та супровідного 
викладача вказати у рядку  Заяви університету (Супровідному листі на офіційному 
бланку з емблемою університету). 

 

Доїхати до НТУ«ХПІ» можна з залізничного вокзалу або автовокзалу 
міським транспортом до станції метрополітену "Пушкінська", далі 5 хв. пішки. 

Оргкомітет розміщує прибулих з інших міст у гуртожитках НТУ «ХПІ» 
безкоштовно.  

 

                                                                                                          ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ СШІ 

 

 

 

mailto:inna.khavina25@gmail.com
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АНКЕТА 

учасника ІІ етапу Олімпіади «Системи штучного інтелекту» 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (повністю) ___________________________________.  

____________________________________________________________________ 

Дата народження  ________________________________________________..  

Вищий навчальний заклад (повне найменування та місцезнаходження)                                     

. 

____________________________________________________________________ 

. 

Факультет, курс    _____________________________________________________ 

Рішенням оргкомітету  ________________________________________________. 
                                                               (найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка)                                                                          _______________           .  
                                         (прізвище ,ініціали) 

який(яка) у I етапі Олімпіади _______________                                                  . 
                                                                                                    (найменування олімпіади з навчальної дисципліни, 

____________________________________________________________________ 

                                                                     
напряму, спеціальності) 

посів(ла)     місце, рекомендується до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 

«Системи штучного інтелекту». 

Заяви до університету : ________________________________________________ 

. 

____________________________________________________________________ 

. 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу                                                                                                . 
                                                                                        ( підпис )                                                               (прізвище, ініціали) 

 

М.П.  

 

Підпис учасника Олімпіади                                              . 
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Дата заповнення                                                                . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Пам’ятка учасникам про виконання конкурсних завдань 
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ПАМ'ЯТКА 
УЧАСНИКУ Всеукраїнської студентської олімпіади 

«Системи штучного інтелекту»  

 

1). Вхід в аудиторію (комп’ютерний зал) - за посвідченням учасника олімпіади та паспорту. 

2). Для роботи учасники займають довільні місця в аудиторії (I тур). 

3). На початку кожного туру учасник отримує (за своїм вибором) конверт, в якому 

знаходиться наступне: 

      - вкладка з унікальним віртуальним ім’ям володаря конверта в даному турі; 

      - листи «Конкурсні запитання» (I тур); 

      - чистий аркуш – чернетка. 

4). Необхідно дістати з конверта всі аркуші і виконати наступне: 

     - прочитати і запам’ятати Ваше віртуальне ім’я; 

     - на вкладиші «Віртуальне ім'я» чітко написати свої прізвище, ім’я, по батькові українською 

мовою; 

     - вкласти цей вкладиш в конверт і відкласти в сторону (пізніше чергові заберуть ці 

конверти); 

     - написати своє віртуальне ім’я на всіх інших аркушах. 

5). Забороняється користуватися мобільними телефонами, калькуляторами, довідковою 

літературою,  розмовляти з іншими учасниками, писати свої дані (ПІБ, місто, ВУЗ, ...) в 

аркушах з відповідями (I тур). 

   6). Учасник може звернутися до чергового, тільки піднявши руку і отримавши дозвіл на діалог. 

7). Забороняється виходити з аудиторії до закінчення виконання завдань туру. 

8). Після завершення кожного туру учасник олімпіади може скопіювати (на свій носій) файли 

завдань туру,   фотографії та іншу допоміжну інформацію. 

.I ТУР (теоретичний). Тривалість –  2 астрономічних години 

9). Після того, як учасники здадуть листи з відповідями, черговий напише на дошці номери 

правильних відповідей на конкурсні запитання I туру. Учасники можуть проставити свої бали в 

пам’ятці - таблиці. Одразу після цього автори конкурсних запитань розкажуть, як потрібно було 

правильно відповідати. 

 

 

Питання 

Відповіді 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

 10 10 10 10 20 10 20 10 30 10 10 10 10 10 10 10 30 30 40 30  
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6.3 Програма олімпіади – сторінка для учасників змагань 
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ПРОГРАМА 

проведення ІІ етапу І Всеукраїнської студентської олімпіади  

«Системи штучного інтелекту» 

19  квітня  2016 р.  (вівторок) 

9.00  - 14.00   [ 302 в/к] Реєстрація та поселення учасників олімпіади 

15.00     [ 12  р/к ] Відкриття олімпіади головою та членами оргкомітету, 

консультація стосовно особливостей завдань олімпіади  

20 квітня 2016 р.  (середа)    I тур 

9.20  - 9.30            [ в/к] Збір учасників I туру олімпіади (біля входу у в/к) 

9.30  - 10.00 [ 12  р/к ] Розміщення учасників в аудиторії, інструктаж 

10.00 - 12.00       [ 12  р/к ] Виконання олімпіадних завдань I туру 

12.10  - 13.00   [ 12  р/к ] Зустріч з авторами запитань I туру 

13.00  - 14.30  Перерва на обід, культурна програма 

14.30 [ 313 в/к ] Підведення результатів I туру олімпіади 

 21  квітня  2016 р. (четвер )   II тур 

8.00 - 8.10        [ в/к] Збір  учасників II туру олімпіади (біля входу у в/к) 

8.10 - 8.20        [ в/к] Розміщення учасників у комп’ютерних залах,  інструктаж 

8.30 - 12.00     [ в/к] Тестування робота на стенді 

13.00       [ в/к] Змагання роботів на стенді 

16.00     [ в/к] Оголошення результатів II туру олімпіади 

22 квітня  2016 р. (п’ятниця)    

10.00 [302 в/к ] Підведення загальних підсумків олімпіади,  нагородження 

переможців 

12.00 [302 в/к ] Закриття  офіційної частини олімпіади.  Від’їзд  учасників  

олімпіади 
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6.4 Стаття про проведення ІІ етапу Олімпіади з навчальної дисципліни 

«Системи штучного інтелекту» - для друку в газеті «Політехнік» Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 

 
Відкриття Олімпіади  

 

Учасники І Всеукраїнської олімпіаду студентів з дисципліни "Системи штучного інтелекту" 
 

19-22 квітня 2016 р. в НТУ ХПІ пройшло значна подія - ПЕРША Всеукраїнська олімпіада студентів 

з дисципліни "Системи штучного інтелекту". Відрадно, що базовим вузом України по цьому напрямку 

став наш вуз. В олімпіаді взяло участь 19 студентів з 5 вузів України, переможців першого етапу 

Всеукраїнської олімпіади.  

Олімпіада проходила в два тури. І тур, теоретичний, йшов 2 години та складався з відповідей на 20 

запитань не тільки з напрямків дисципліни "Системи штучного інтелекту", а й зажадав знань про 

програмування мікроконтролерів, застосування периферійних пристроїв та знань та навичок з 

дисциплін базової підготовки програмістів. Авторами задач після І туру бали надані правильні 

відповіді на запитання та консультації щодо завдань. Аналіз відповідей на запитання І туру показав 

розбіжності в учбових планах ВНЗ, що буде враховано у наступному році. 

Завдання ІІ, експериментального, туру надано учасникам за 3 тижня до Олімпіади та пов’язано з 

розробкою програми інтелектуальної поведінки робота, що працює під керуванням мікроконторолерів, 

та з демонстрацію роботи робота на полігоні в умовах завдання. До конкурсу допускалися роботи 

власного або промислового виконання. На олімпіаді були представлені три роботи власної розробки 

студентів НТУ «ХПІ» та чотири промислові роботи, що програмуються (ХНУРЕ, ХАІ, ОНПУ м. Одеса, 

ОНУ м. Одеса).  

Автономний робот в умовах повної невизначеності повинен пройти по місцевості шукаючи зону 

фінішу (зелений колір) та по ходу виконувати завдання: стартувати з зони старту (жовтий колір); при 

виявлені двох поспіль міток синього кольору зробити один оберт навколо другої синьої мітки; при 

виявлені міток червоного кольору робот повинен їх об‘їхати; при виявлені міток бузкового кольору 

повинен зробити один оберт навколо себе; якщо після бузкової мітки виявлено червону – то на цю 

червону мітку необхідно наїхати; зайти в зону фінішу та зупинитися; при попаданні всіма колесами у 

червону зону призначається штраф; якщо робот вийде за межі стенду -дискваліфікація етапу.  
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Полігон для ІІ туру Олімпіади 

Розробка та створення інтелектуального робота потребує 

мультидисциплінарних знань, різноманітних практичних навичок та 

значних фінансових коштів, що не підсили студентам-одиначкам. В 

сучасних умовах багатовекторного напрямку розвитку науки та техніки 

процес створення інноваційних систем чи пристроїв можливе тільки 

багатопрофільним творчим колективом студентів, які крім високих 

професійних знань ще мають високі особисті якості та здатні працювати 

у команді. Змагання стимулюють студентів створювати творчі колективи, 

де крім придбання професійних знань та навичок здійснюється навчання 

роботи у команді, де від праці кожного залежить кінцевий  результат – перемога команди.  

У ІІ турі було проведено три старти, в залік йшов старт з 

максимальною кількістю набраних балів. Зауважень та 

апеляцій на Олімпіаді не було, бо суддівство виконувалося у 

режимі реального часу та фіксувалося на відео. У цьому році 

команда Національного технічного університету "ХПІ" з 

роботом власної розробки на базі ARDUINO одержала ІІ 

місце. До складу команди входили студенти 4 курсу - 

Бондаренко А.А. (КІТ 22), Волошин Д.Г. (КІТ 22), Бєлоусов 

П.М. (КІТ 22)(на фото), та студенти 3 курсу - Челак В.В. (КІТ 

23б), Шиян О.М. (КІТ 23б). І місце зайняла команда 

Національного аерокосмічного університету ім. 

М.Є. Жуковського «ХАІ», ІІІ місце – команда Харківського 

національного університету радіоелектроніки. 

Оргкомітет вдячний спонсорам – фірмі «Nix Solution» що надала призи переможцям Олімпіади. 

Поздоровляємо переможців та бажаємо подальших успіхів!  

Заступник голови Оргкомітету, завідувач кафедри ОТП, д.т.н., с.н.с. С.Г. Семенов. 

Відповідальний секретар Оргкомітету, професор кафедри ОТП, к.т.н. І.П. Хавіна. 

 
 

 

 

Робот НТУ ХПІ 
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