
 

 

 

 

 

 

Інститут інноваційних технологій і 

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 48 сторінках) про проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи 

штучного інтелекту», що була проведена 18-21 квітня 2017 року на базі 

"Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут» 

(НТУ «ХПІ»), згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 

09.12.2016 р. року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2016/2017 навчальному році». 

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. (далі 

ПОЛОЖЕННЯ) та відповідно наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 1495 від 09.12.2016 р. року 

 

Голова оргкомітету ,  

Проректор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»                              Мигущенко Р.П. 

  



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 «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 

2017 р.; 

3 

2 Організація ІІ етапу Олімпіади з навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні системи штучного інтелекту» (Таблиця 1); 

8 

3 Результати проведення ІІ етапу Олімпіади з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 

(Таблиця 2); 

13 

4 Список та результати участі в олімпіаді студентів від 

кожного вищого навчального закладу з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 

(Таблиця 3); 

26 

5 Результати переможців ІІ етапу Олімпіади з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» в 

двох примірниках (Таблиця 4); 

29 

6 Допоміжний та ілюстративний матеріал проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади; 

31 

6.1 Запрошення на олімпіаду з навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 

32 

6.2 Пам’ятка учасникам про виконання конкурсних завдань  37 

6.3 Програма олімпіади – сторінка для учасників змагань 39 

6.4 Посилання на ресурси СМІ 

 

43 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗ 

ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Н  А  К  А  З 

 

«____»_____________2017 р.                                                       № 

 

м. Харків 
  

 

Про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

”Комп’ютерні системи штучного інтелекту” 

 

 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016 

року "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 

навчальному році", Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» затверджено, як базовий вищій навчальний заклад для 

проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

”Комп’ютерні системи штучного інтелекту”. 

Для організації та проведення II етапу олімпіади  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести II етап Всеукраїнської студентської олімпіади ”Комп’ютерні системи 

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

з використанням комп’ютерної техніки всіх споріднених кафедр факультету 

«Комп’ютерні та інформаційні технології» в термін з 18-21 квітня 2017 року. 

 

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

Павловича МИГУЩЕНКА оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій 

олімпіади ”Комп’ютерні системи штучного інтелекту” (додаток). 

 

3. Задіяти інженерний склад кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 

та споріднених кафедр факультету «Комп’ютерні та інформаційні технології» для 

обслуговування комп’ютерної техніки. 

 

4. Забезпечити організацію, проведення та підведення підсумків олімпіади 

”Комп’ютерні системи штучного інтелекту” оргкомітетом у терміни, зазначені 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016 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 (студентів та їх супровідних 

викладачів) згідно з п. 5.4 наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 

09.12.2016 року здійснювати у гуртожитках університету.  

 

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 

№ 1495 від 09.12.2016 року "Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2016/2017 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 начальника навчального 

відділу Віктора Яковича БОРТНІКОВА.  

. 

Підстава:  

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016 року "Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному 

році". 

 

     Проректор з науково-педагогічної 

      роботи                                                                                Р.П. Мигущенко   



                                                                                             Додаток  

до наказу ректора  НТУ «ХПІ» 

від «        »                       2017 р. 

   № _________________ 

1) Оргкомітет у складі:  
1 МИГУЩЕНКО  

Руслан Павлович 
- голова Оргкомітету, д.т.н., доцент, проректор 
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 РАДЄВ  
Христо 
Кирилович 

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

2 ЗИКОВ Ігор 
Семенович 

- зам. голови журі, к.т.н., професор кафедри 
«Обчислювальна техніка та програмування» 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»; 

3 МУСІЕНКО  
Максим  
Павлович 

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

4 СМІРНОВ  
Олексій  
Анатолійович 

- д.т.н., професор, завідувач кафедри «Програмне 
забезпечення» Кіровоградського національного 
технічного університету; 

5 ЛЕМЕШКО  
Олександр  
Віталійович 

- д.т.н., професор кафедри телекомунікацій Харківського 
національного університету радіоелектроніки; 

6 РУДНИЦЬКИЙ  
Володимир  
Миколович  

- д.т.н., професор, завідувач кафедри «Захисту інформації 
та комп’ютерної інженерії» Черкаського державного 
технічного університету;  

7 ШВАЧИН  
Геннадій  
Григорович 

- д.т.н., професор, завідувач кафедри «Прикладна 
математика та обчислювальна техніка» Національної 
металургійної академії України м. Дніпропетровськ; 

8 АДАМЕНКО  
Микола  
Ігоревич 

- д.т.н., професор кафедри завідувач кафедри «Охорона 
праці та безпека життєдіяльності» Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна; 
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9 ВОЛК Максим 

Олександрович 
- к.т.н., доцент кафедри «Електронні обчислювальні 
машини» Харківського національного університету 
радіоелектроніки; 

10 ФЕДЮШИН 
Олександр  
Іванович 

- к.т.н., доцент кафедри «Радіоелектроніки і комп’ютерних 
систем» Української інженерно-педагогічної академії; 

11 ХАВІНА Інна 
Петрівна 

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

12 ЛІПЧАНСЬКИЙ 
Максим 
Валентинович 

- доцент кафедри «Обчислювальна техніка та 
програмування» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; 

13 КОЗІНА Ольга 
Андріївна 

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

14 ГЕЙКО Геннадій  
Вікторович 

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

15 МОЛЧАНОВ  
Георгій Ігоревич  

- cт. викладач 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»; 

2 ГАВРИЛЕНКО 
Світлана Юріївна  - 

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

3 ГУГНІН 
Володимир 
Миколайович 

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

4 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 «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», проведеної   

18-21 квітня 2017 р.  на базі "Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»  

Хід проведення 

Олімпіади 

Перелік заходів Олімпіади Форми проведення Олімпіади 

(організаційні аспекти) 

18  квітня  2017 р.  (вівторок)  

9.00 - 14.00  [ 311 в/к] Реєстрація та поселення учасників 

олімпіади 

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

оргкомітету, консультація стосовно 

особливостей завдань олімпіади  

19 квітня 2017 р.  (середа)    I тур  

8.30  - 8.40     [ в/к] Збір учасників I туру олімпіади (біля в/к) 

8.45  - 9.00      [ 12 р/к] Розміщення учасників, інструктаж 

9.00 - 12.00     [ 12 р/к] Виконання завдань олімпіади I туру 

12.10 - 12.30   [ 12 р/к] Зустріч з авторами запитань I туру 

13.00  - 14.30      Перерва на обід, вільний час 

 14.30    [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Підведення результатів I туру олімпіади 

 15.00  -16.00    [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Розгляд апеляцій  

 14.30 – 16.00   [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Тестування роботів на стенді 
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 16.10     [ актовий зал Палац Студентів НТУ ХПІ] Культурна програма  

«Вечір КІТ факультету» 
 20 квітня 2017 р. (четвер ) II тур  

 9.00         [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Збір та розміщення учасників II туру 

олімпіади, інструктаж 

 9.10  - 12.00        [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Тестування робота на стенді 

 12.00  - 13.00      [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Змагання роботів на стенді 

 13.00                   [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Оголошення результатів II туру 

олімпіади 

 13.00  -14.00       [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Розгляд апеляцій  

 21 квітня 2017 р. (п’ятниця)     

 10.00                [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] Підведення загальних підсумків 

олімпіади,  нагородження переможців 
 11.00                [ 41 ауд. Палац Студентів НТУ ХПІ] 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 Гейко Геннадій Вікторович cт. викладач кафедри «Обчислювальна 

техніка та програмування» Національного 
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технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

 3 Ліпчанський Максим Валентинович доцент кафедри «Обчислювальна техніка та 

програмування» Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут»; 

 4 Мусіенко Максим Павлович д.т.н., професор, завідувач кафедри 

«Інформаційна техніка та програмування 

систем» Чорноморського державного 

університету Петра Могили, м. Миколаїв; 

 5 Лемешко Олександр Віталійович д.т.н., професор кафедри телекомунікацій 

Харківського національного університету 

радіоелектроніки; 

 6 Швачин Геннадій Григорович д.т.н., професор, завідувач кафедри 

«Прикладна математика та 

обчислювальна техніка» Національної 

металургійної академії України м. 

Дніпропетровськ; 

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» 
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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 

Новації в 

організації та 

проведенні  

Новацією Олімпіади з навчальної дисципліни «Комп’ютерні 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 7 тижнів до змагань, бо їх 

виконання потребує конструктивної розробки та створення робота, на що потрібне спец. 

обладнання та  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 багато спрямованого 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. 
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Пропозиції 

щодо 

поліпшення 

організації та 

проведення 

Олімпіади  

Оргкомітет Олімпіади пропонує  

1. дозволити додатково поряд з  переможцями особистих змагань оголошувати і переможців з 

командних змагань, бо відзнакою другого експериментального туру олімпіади з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» є змагання інтелектуальних роботів (см. 

завдання ІІ туру) виконання яких потребує багато часу за межами часу Олімпіади та розробка та 

створення інтелектуального робота потребує мультідисциплінарних 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.  

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; 

3.  ОФІЦІЙНЕ визнання командної першості дає змогу на достроковій основі існувати 

колективу студентів, стимулювати творчий розвиток інженерних проектів та формувати такі 

команди інституту та України, що будуть спроможні перемагати у міжнародних змаганнях та 

олімпіадах. Бо сучасні складні інноваційні, інтелектуальні системи, як правило, це колективні 

розробки та втілення.  

 

 

Сподіваємося на зміни та продовження змагань! 

 

Голова оргкомітету                                                                                 Мигущенко Р.П., професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент  

                                       М.П. 
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Таблиця 2  

  

Результати проведення ІІ етапу Олімпіади  

з навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», проведеної   

18-21 квітня 2017 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) можливістю навчатися.   2) системи, що адаптуються.   

3) наявністю інтелекту. 4) наявністю символьних 

обчислень  5) наявністю інтуїції.         

Системи штучного 

інтелекту 

21 1  

2. При класифікації інтелектуальних систем за призначенням, які з 

них відносяться до систем, що самоорганізовуються: 1) системи 

розпізнавання   2) ігрові системи  3) системи реферування текстів 4) 

нейронні мережі  5) немає правильної відповіді. 

Системи штучного 

інтелекту 

21 6  
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3. При напрузі 60 В сила струму в ланцюзі дорівнює 3 А. Який 

додатковий опір необхідно включити послідовно з існуючим опором, 

щоб в ланцюзі проходив струм 2 А? 

    1) 3 Ом      2) 5 Ом        3) 10 Ом       4) 12 Ом         5) 20 Ом  

Електротехніка  21 2  

4. Який опір необхідно включити паралельно резистору, опір якого 

200 Ом, щоб загальний опір став рівним 40 Ом? 

    1) 20 Ом     2) 30 Ом       3) 40 Ом      4) 50 Ом           5) 60 Ом 

Електротехніка 21 7  

5. Який з нащадків не може бути отриманий  при однократному 

застосуванні однокрапкового  кросоверу з хромосомами  

Х = 10110110 та Y = 01100101 ? 

   1) 10110111  2) 01110110   3) 10100101  4) 01100100   5) 10110011 

Генетичні алгоритми 21 11 Не всі 

вивчали 

тему 

6. Де наведено  генотип  індивіду: 

  1) 000000000   2) –25,00   3) перший  4) 6,72   5) 0010010011001011                          

Генетичні алгоритми 21 3  

7. Які види відбору в генетичних алгоритмах існують? 

 1) Дискретний відбір  2) Рангове відбір  3) Метод рулетки 

 4) Дуельний відбір      5) Турнірний відбір 

Генетичні алгоритми  21 5  

8. Де наведено  фенотип  індивіду: 

 1) 00011001011  2) –63,00  3) другий   4) 16,72   5)  101000100001011  

Генетичні алгоритми 21 10  

9. Вкажіть скільки вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці 

після першої епохи навчання нейронної мережі Хебба для 

двох образів, якщо перше кодується як y1=0, друге y2=1? 

 
1) 9         2) 5        3) 4       4) 7         5) 6 
 

       

       

       

Штучні нейронні 

мережі 

21 14 Не всі  

вивчали 

тему 

10. Які завдання розв’язують за допомогою нейронних 

мереж:  1) стиск даних;   2) ідентифікацію образів;  

3) прогнозування;   4) пошук оптимальних значень;   

5) логічні обчислення. 

Штучні нейронні 

мережі 

21 0  
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11. Для розпізнавання  5 зображень розміром 10х10  

скільки  нейронів достатньо для функціонування штучної 

нейроної мережі Хеба:  

1) 5 – вхід 100 – вихід;  2) 50 – вхід 50 – вихід;  

3) 100 – вхід 3 – вихід;  4) 10 – вхід 5 – вихід; 

5) 100 – вхід 100 – вихід.  

Штучні нейронні 

мережі 

21 15 Не всі 

вивчали 

тему 

12. Яка з формул визначає алгебраїчне об'єднання нечітких 

множин А и В ?  

1)     2)   

3)    4)    

5) Нема правильної відповіді 

Нечітка логіка 21 15 Не 

достатн

ьо 

глибоки

й рівень 

підготов

ки 

13. Яке значення R буде надруковано при виконанні програми 

на мові Prolog? 

Predicates 

  f(unsigned, long, unsigned, long) 

  f(unsigned, long) 

clauses 

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

          f(N, FN,I,P) :- NewI=I+1, NewP=P*NewI, f(N, FN,NewI, NewP). 

goal               f(4,R), write ("   R=",  R). 

     1) 20         2)  –25                 3)  24                4) 60            5) 34 

Логічне програмування 21 6  

14. Три однокласника - Влад, Тимур і Юрій, зустрілися через 10 років 

після закінчення школи. З'ясувалося, що один з них став лікарем, 

інший фізиком, а третій юристом. Один полюбив туризм, інший біг, 

пристрасть третього - регбі. Юрій сказав, що на туризм йому не 

вистачає часу, хоча його сестра - єдиний лікар в сім'ї, завзятий турист. 

Логічні обчислення 21 1  
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Лікар сказав, що він розділяє захоплення колеги. У двох з друзів в 

назвах їх професій і захоплень не зустрічається ні одна буква їх імен. 

Визначте, хто чим займається у вільний час і у кого яка професія. 

15. Є нечітка система управління контролем рівня води в баку, до 

якого підходять дві труби: через одну трубу, забезпечену краном, 

вода затікає в бак, через іншу - виливається. Подачу води до баку 

можна регулювати, більше або менше відкриваючи кран. Витрата 

води є неконтрольованою і залежить від діаметра вихідної труби (він 

фіксований) і від поточного рівня води в баку. 

Робота системи описується наступними правилами: 

1. ЯКЩО рівень відповідає заданому, ТО кран без зміни; 

2. ЯКЩО рівень низький, ТО кран швидко відкрити; 

3. ЯКЩО рівень високий, ТО кран швидко закрити; 

4. ЯКЩО рівень відповідає заданому І його приріст - позитивний, ТО 

кран треба повільно закривати; 

5. ЯКЩО рівень відповідає заданому І його приріст - негативний, ТО 

кран треба повільно відкривати. 

Яку максимальну кількість правил можна прибрати, щоб система 

залишалася працездатною? 

     1)  0;          2) 1;         3)  2;          4) 3;            5) 4. 

Нечітка логіка 21 7  

16. Нехай базу знань становлять два правила:  

1) Якщо  x  A1  І  y  B1 ТО  z  C1; 

2) Якщо x  A2  І  y  B2 ТО  z  C2, 

де A1, B1, C1, A2, B2, C2 –  нечіткі множини з 

трапецієподібними функціями належності.  

A1 = <70,100,200,240> , A2 = <180,200,300,360>,  

B1 = <110,140,240,280> , B2 = <190,240,320,360>,  

C1 = <40,50,100,130,1> , C2 = <80,100,150,200> 

Нечітка логіка 21 19 Не 

достатн

ьо 

глибоки

й рівень 

підготов

ки 
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Як буде виглядати результуюча функція належності при 

використанні алгоритму нечіткого висновку Мамдані та 

чітких входах x = 220 та  у = 200. 

         

1)        2)        3)         4)         5) 

17. На одному міжнародному конгресі зустрілися чотири делегати з 

різних країн. Кожен з них володів двома мовами з чотирьох - 

англійською, французькою, німецькою та італійською. Виявилося, 

що не було такої мови, на якому вони могли говорити вчотирьох, і 

був тільки один, що мав мову, на якою могли говорити троє з них. 

Ніхто з делегатів не володіє французькою і німецькою мовами 

одночасно. Хоча фізик не говорить англійською, він може служити 

перекладачем, якщо математик і біолог захочуть поговорити один з 

одним. Біолог говорить по-німецьки і може говорити з хіміком, хоча 

той не знає жодного німецького слова. Фізик, математик і хімік не 

можуть розмовляти втрьох на одній мові.  Якими двома мовами 

володіє кожен з цих делегатів? 

Логічні обчислення 21 4  

18. Три резистора опором R кожен з'єднані послідовно. Паралельно 

одному з них підключили резистор опором R/2. На скільки зміниться 

загальний опір всього ланцюга?  

    1) R
3

1
     2) R

3

2
        3)   R

2

1
      4)  R

5

3
      5) R

6

1
   

Електротехніка 21 13  

19. Робот їде вгору по схилу гори. Двигуни робота працюють від 

сонячної батареї, і за день він проїжджає 30 метрів. Вночі двигуни 

відключаються, і робот сповзає по схилу на 20 метрів. Через скільки 

Електротехніка, 

фізика 

21 8  
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днів марсохід досягне вершини гори, якщо довжина схилу дорівнює 

1 км? 

  1) 96 днів   2) 97 днів    3) 98 днів   4) 99 днів    5) 100 днів 

20. Швидкість квадрокоптера доставки посилок на першій ділянці 

шляху в 2 рази більше, а час руху в 3 рази менше, ніж на 

другому. Визначте швидкість квадрокоптера на кожній з ділянок 

шляху, якщо середня швидкість на всьому шляху дорівнює 25 м/с. 

1) 10 м/с та 5 м/с           2) 20 м/с та 10 м/с                   3) 30 м/с та 20 м/с 

4) 40 м/с та 20 м/с        5) 50 м/с та 25 м/с   

Електротехніка 21 9  

21.За круглим столом виявилося п'ятеро хлопців з Києва, 

Львова, Харкова, Полтави, Дніпра: Денис, Ігор, Іван, Олексій та 

Сергій. Киянин сидів між дніпряніним і Сергієм, львів'янин - між 

Денисом і Ігорем, а навпроти нього сидів полтавчанин і Іван. 

Олексій жодного разу не був у Львові, а Денис не бував у Києві 

і Дніпрі, а дніпровець з Ігорем регулярно переписуються.  Хто в 

якому місті живе кожен з хлопців? 

Логічні обчислення 21 0  

22. Визначить який об’єкт - 1 чи 2 більше схожий на 3-й, 

визначивши міру схожості L: 

 1-й   (1  1  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 )           

 2-й   (1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1)       

3-й   (1  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1) 

 1) 1 на 3  з  L= ________2) 2 на 3 з  L= ________  

Ідентифікація образів 

(технічний зір) 

21 5  

23. Визначити до якого класу належить об’єкт Х з 

характеристиками (5, 8, 10, 0). Якщо відомі характеристики 

2-х об’єктів  S1 (6, 5, 1, 5)  та  S2  ( 5, 5, 4, 10). 

 1)  S1  на  X    з   L= _____   2)  S2  на  X   з   L= _____ 

Ідентифікація образів 

(технічний зір) 

21 11  

24. Що визначає фітнесфункція?  Генетичні алгоритми 21 9  
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  1) оцінку входу; 2) значення популяції;   3) оцінку індивіду 

  4) оцінку виходу;  5) немає правильної відповіді 

25. Що визначає функція активації нейронної мережі? 

  1) значення входу     2) значення виходу; 

  3) значення вагових коефіцієнтів;  4) кодування образів; 

  5) немає правильної відповіді. 

Штучні нейронні 

мережі 

21 13 Ще не 

вивчали 

тему 

Аналіз підготовки студентів, які брали участь в 

Олімпіаді 

 

У І теоретичному турі прийняло участь 21 учасник, що 

надали відповіді на 25 запитань. На діаграмі цифра над 

колонкою вказує кількість учасників з 21, що надали 

правильну відповідь на це запитання. Учасники туру, 

можливо, помилялися тому, що не достатні знання тем 

за № 9, 11, 12, 16 пов’язано з тим, що у деяких ВНЗ їх 

вивчають на старшому курсі. Де які питання потребують 

поглиблення знань, та, можливо, студенти неправильно 

Ряд1; 1; 20

Ряд1; 2; 15

Ряд1; 3; 19

Ряд1; 4; 14

Ряд1; 5; 10

Ряд1; 6; 18

Ряд1; 7; 16

Ряд1; 8; 11

Ряд1; 9; 7

Ряд1; 10; 21

Ряд1; 11; 6Ряд1; 12; 6

Ряд1; 13; 15

Ряд1; 14; 20

Ряд1; 15; 14

Ряд1; 16; 2

Ряд1; 17; 17

Ряд1; 18; 8

Ряд1; 19; 13
Ряд1; 20; 12

Ряд1; 21; 21

Ряд1; 22; 16

Ряд1; 23; 10

Ряд1; 24; 12

Ряд1; 25; 8

Відповіді на запитання І туру
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розподілили час змагань. 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 усилити навчання для спеціальностей, 

що потребують знань з програмування 

мікроконтролерів практичною роботою з реальними 

пристроями, а не з комп’ютерними моделями; 

- введення реальних завдань, що дають практичні 

навички роботи; 

- вивчати особливості програмування мобільних 

застосувань.  

Завдання ІІ туру (надано за 7 тижнів до початку Олімпіади) 

Основні вимоги. Робот повинен пересуватися в 

автономному режимі під управлінням будь-якого 

мікроконтролера або мікропроцесора на вибір учасника. 

Будь-яке інше управління роботом за винятком 

автономного - заборонено. Розміри робота не повинні 

перевищувати 15 х 25 см.  

1. Проходження по лінії. Робот повинен пройти 

відстань по трасі від старту до фінішу за мінімальний час. 

Траса позначена чорною лінією шириною 1 см. Поле має 

біле забарвлення. Траса має повороти з кутами від 45 º до 

90 º та розриви довжиною не більше 25 см. Розпізнавання 

лінії має виконуватися за рахунок використання 

Програмування 

мікроконтролерів, 

Комп’ютерні системи 

штучного інтелекту 

21 
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відеокамери, підключеної до робота. Використання будь-

яких інших засобів чи датчиків заборонено! Потрібно 

розв’язати наступні завдання: 

1.1. Сполучення нестандартного обладнання (VGA-

камери) з платами управління.  

1.2. Розподілу ресурсів мікроконтролера в умови великої 

кількості підключених зовнішніх датчиків. 

1.3. Сполучення протоколу передачі даних SCCB c 

протоколом I2C мікроконтролера. 

1.4. Ідентифікації двомірного об'єкта (лінії) шляхом 

використання відеокамери. 

1.5. Фільтрації зображення, одержуваного з VGA-камери 

на мікроконтролер, від шумів і артефактів, що вносяться 

зовнішніми перешкодами. 

1.6. Автономної корекції зображення, одержуваного з 

VGA-камери на мікроконтролер, в залежності від рівня 

зовнішньої освітленості об'єкта. 

1.7. Поділу монохромного зображення на складові (білі і 

чорні поля) засобами мікроконтролерних пристроїв. 

1.8. Визначення кута повороту об'єкта шляхом аналізу 

монохромного зображення траси. 

1.9. Автономного пропорційного управління 

колекторними електродвигунами при управлінні 

рухомим об'єктом. 
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1.10. Завдання бездротової передачі даних з пристрою на 

персональний комп'ютер. 

2. Ідентифікація об’єктів. Роботу пред'являється чорно-

біле зображення геометричних фігур (квадрат, 

трикутник або ін. Намальовані чорні лінією шириною 1 

см на білому фоні розміром 15х15 см). Робот навчається 

розпізнавати еталонні фігури. Потім робот 

встановлюється на стенді в зону старту і запускається. 

Робот повинен в автономному режимі знайти якомога 

більше різних фігур заданих суддею випадковим чином. 

Виконання завдання робот позначається звуковим 

сигналом, виводом назви фігури на екран, чи зупинкою 

на визначений час, що не враховується до часу 

виконання. Закінчення виконання завдання визначається 

по зупинці робота на 5 с, або максимальним часом за 

регламентом. Враховується кількість розпізнаних 

об'єктів та час виконання завдання. За наїзд на фігуру 

нараховується штраф. Потрібно розв’язати наступні 

завдання:   

2.1. Визначення межі поля (чорної лінії) з 

використанням датчика лінії на основі оптопари 

TCRT5000 або аналогічного. 

2.2. Сканування зображення (літери) з вертикальної 

поверхні. 
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2.3.Оцифровання аналогового зображення, 

одержуваного з VGA-камери. 

2.4. Підключення зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв 

(ПЗУ, карти пам'яті та інше.) до мікроконтролеру. 

2.5. Стиснення і збереження зображення засобами 

микроконтролерной техніки. 

2.6. Розпізнавання букв засобами микроконтролерной 

техніки. 

2.7. Визначення маршруту руху автономного робота 

серед встановлених тривимірних перешкод. 

2.8. Визначення типу виконуваної дії в залежності від 

розпізнаного об'єкта. 

2.9. Визначення маршруту руху автономного робота в 

залежності від показань декількох датчиків різного 

призначення (датчик лінії, датчик ультразвуку, 

відеокамера). 

2.10. Визначення відстані до тривимірного об'єкту 

шляхом використання датчиків, підключених до 

мікроконтролеру. 

3.Кегельринг. З кола діаметром 1 м (білий фон, чорна 

лінія) роботу необхідно за мінімальний час виштовхнути 

6 кегль. Розпізнавання кеглі має виконуватися за рахунок 

використання відеокамери, підключеної до робота. 

Потрібно розв’язати наступні завдання: 
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3.1. Узгодження показань, переданих VGA-камерою, з 

даними, переданими датчиками лінії. 

3.2. Розпізнавання тривимірних об'єктів (кеглів). 

3.3. Утримання напрямки руху при частковому або 

повному перекритті датчиків. 

3.4. Ідентифікації кольору кеглі з використанням VGA-

камери. 

3.5. Визначення положення кеглі  в межах поля. 

3.6. Знаходження відмінностей тривимірних об'єктів 

(кеглі, предмети навколишнього оточення). 

3.7. Автономного регулювання швидкості роботом. 

3.8. Визначення позиції робота щодо ігрового поля. 

3.9. Визначення межі поля при частковому або повному 

перекритті датчиків. 

3.10. Визначення кольору тривимірних об'єктів. 

3.11. Вибору набору датчиків залежно від поставленого 

завдання. 
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Аналіз підготовки студентів, які брали участь в 

Олімпіаді 

 

 

Учаснику ІІ експериментального туру помилялися тому, 

що не достатньо знали:  

- програмування мікроконтролерних пристроїв; 

- обрано не коректний алгоритм; 

- не достатньо знань з теми «Ідентифікація образів»;     

- технічна відмова обладнання робота.   

За наслідками аналізу виконання завдань ІІ туру 

виявлено ряд тем та напрямків, що вимагають 

додаткового опрацювання при підготовки учасників. 

Треба звернути увагу на: 

- необхідність зміни навчання для поглиблення 

практичних навичок роботи з пристроями, що містять 

мікроконтролери, чи мікропроцесори. 

 

 

  

 

Голова оргкомітету                                                                               Мигущенко Р.П.,  професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент  

  

студ.; 1; 120

студ.; 2; 95

студ.; 3; 75

студ.; 4; 40

студ.; 5; 75

студ.; 6; 25

студ.; 7; 10

студ.; 8; 25

студ.; 9; 75

студ.; 10; 40

студ.; 11; 10
студ.; 12; 5студ.; 13; 5

студ.; 14; 10

студ.; 15; 0студ.; 16; 0студ.; 17; 0студ.; 18; 0
студ.; 19; 5

студ.; 20; 25

студ.; 21; 0

Бали ІІ туру олімпіади
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Таблиця 3  

  

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

 з навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», проведеної   

18-21 квітня 2017 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  3 
Системи управління 

літальними апаратами 
196 8 

2. Кудрявський Іван Васильович 5 -/- 212 6 

3. Конвісарова Анастасія Олегівна 4 -/- 92 20 

  Всього студентів:                           3     

2. Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

1. Приходько Максим Олександрович  1 АКТ 271 1 

2.Хапілін Валерій Костянтинович 1 -/- 261 5 

3. Зеленов Денис Володимирович 2 -/- 230 9 

  Всього студентів:                          3     

3. Криворізький 

національний 

університет  

1. Микитин Олексій Валерійович 5 Інформаційні технології 184 10 

2. Федоренко Олександр Леонідович 2 -/- 217 4 

 Всього студентів:                           2     
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4. Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожній університет 

1. Пархоменко Тетяна Ігорівна 4 Механічний факультет 117 17 

2. Прохоров Артем Ігорович 4 Механічний факультет 108 18 

 Всього студентів:                         2     

5. Національний  

технічний університет 

"ХПІ" 

1. Бєлоусов Павло Миколайович 5 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, комп’ютерній 

системи та мережі 

229 2 

2. Горносталь Олексій Андрійович 3 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

203 7 

3. Волошин Денис Геннадійович 5 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

223 3 

4. Челак Віктор Володимирович 4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

163 12 

5. Груздов Марко Ігорович 3 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

174 11 

6. Смола Максим Романович 4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

159 13 

7. Чемерис Володимир Юрійович 3 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

149 14 
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8. Храмов Олексій Миколайович 4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

128 15 

9. Озерян Микита Олександрович 4 

Комп'ютерні та 

інформаційні технології, 

системне програмування 

129 16 

10. Горенко Надія Олексіївна 4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

104 19 

11. Оробинський Олександр 

Володимирович 
4 

Комп'ютерні та інформаційні 

технології, системне 

програмування 

84 21 

 Всього студентів:                     11     

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

Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді:  21 

  

Голова оргкомітету                                                                                Мигущенко Р.П.,  професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент   
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Таблиця 4  
  

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади  

з навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», проведеної   

18-21 квітня 2017 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  
Приходько Максим 

Олександрович 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 
271 90 1 

Друге  
Бєлоусов Павло 

Миколайович 
Національний технічний університет "ХПІ" 229 76 2 

Третє  
Волошин Денис 

Геннадійович 
Національний технічний університет "ХПІ" 223 74 3 

  

 

 

Голова оргкомітету                                                                                 Мигущенко Р.П.,  професор 

 

Голова журі                                                                                                Мезенцев М. В., доцент  
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Таблиця 4  
  

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади  

з навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», проведеної   

18-21 квітня 2017 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  
Приходько Максим 

Олександрович 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 
271 90 1 

Друге  
Бєлоусов Павло 

Миколайович 
Національний технічний університет "ХПІ" 229 76 2 

Третє  
Волошин Денис 

Геннадійович 
Національний технічний університет "ХПІ" 223 74 3 

  

 

 

Голова оргкомітету                                                                                  Мигущенко Р.П., 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 «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 
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6.1 Запрошення на олімпіаду з навчальної дисципліни «Комп’ютерні 

системи штучного інтелекту» 
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 ЗАПРОШЕННЯ  

на ІІ олімпіаду «Комп’ютерні системи штучного інтелекту»  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1495 від 

09.12.2016 року "Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2016/2017 навчальному році" та Закону України «Про вищу освіту» 

18-21 квітня 2017 року на базі Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (НТУ«ХПІ») відбудеться II етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади з комп’ютерних систем штучного 

інтелекту, серед студентів університетів та технічних навчальних закладів 

України та зарубіжжя. 

Для участі у олімпіаді запрошуються переможці I етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади – вузівських олімпіад в галузі застосування 

комп’ютерних інтелектуальних технологій та робототехніки та бажаючі іноземні 

студенти. Обмежень на кількість учасників немає. 

Мови спілкування на олімпіаді – українська, російська, англійська. 

Олімпіаду планується провести у два тури. Можливість участі учасників 

у ІІ-му, фінальному турі, визначається 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 (теорія алгоритмів, програмування, теорія інформації та кодування 

та ін.). 

Тур II – експериментальній. Завдання ІІ туру містить 2 номінації 

олімпіади:  

1) проходження траси автономним роботом («слідування по лінії»);  

2) пошук та ідентифікація роботом двовимірних об’єктів. 

Докладно попередній зміст конкурсних завдань наведено в додатку до 

запрошення.  
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Переможці олімпіади визначаються у особистій першості по результатам 

усіх турів у кожній номінації. Дані про переможців та тексти конкурсних завдань 

будуть опубліковані на сайті: http://users.kpi.kharkov.ua/vtp. 

Графік проведення олімпіади:   

18.04.2017: реєстрація та поселення учасників (до 1400, 309 в/к);  відкриття 

олімпіади (1500); консультації стосовно особливостей завдань олімпіади  (1600); 

19.04.2017: I тур олімпіади (1000), підведення підсумків (1500); 

20.04.2017: II  тур олімпіади 1 частина  (900), 2 частина запуск програм на 

роботах (1100);  

21.04.2017: підведення загальних підсумків (1000), закриття олімпіади (1200) 

та від’їзд учасників.  

Заява на участь в олімпіаді передбачає попередню заявку у вигляді скана 

анкети на Еmail: inna.khavina25@gmail.com  (до 20.03.17 р.) 

Для 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 про свій ідентифікаційний код, 4) анкету учасника 

(з печаткою). 

 Національний технічний університет «ХПІ», кафедра Обчислювальної 

техніки та програмування, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна; вечірній 

корпус, кімн. 309, тел. + 38 (057) 70-76-165.  

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»  

. 

                                                              ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ КСШІ 

mailto:inna.khavina25@gmail.com
mailto:inna.khavina25@gmail.com
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АНКЕТА 

учасника ІІ етапу Олімпіади «Комп’ютерні 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 

«Комп’ютерні системи штучного інтелекту». 

Заяви до університету : ________________________________________________ 

. 

____________________________________________________________________ 

. 

Голова оргкомітету 

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

 

М.П.  

 

Підпис учасника Олімпіади                                              . 

Дата заповнення                                                                . 
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6.2 Пам’ятка учасникам про виконання конкурсних завдань 
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ПАМ'ЯТКА 

УЧАСНИКУ І Всеукраїнської студентської олімпіади 

«Комп'ютерні системи штучного інтелекту»  

19 – 21 квітня 2017 р. 

1). Вхід в аудиторію - за посвідченням учасника олімпіади та паспорту. 

2). Для роботи учасники займають довільні місця в аудиторії  12 ректорського 

корпусу (I тур). 

3). На початку кожного туру учасник отримує конверт, в якому є: 

      - 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: 

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

українською мовою; 

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

заберуть конверт); 

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

5). Забороняється користуватися мобільним зв’язком, телефонами, 

калькуляторами, довідковою літературою,  розмовляти з іншими учасниками, 

писати свої дані 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  І 

туру. 

      1430  -   підведення підсумків 1 туру і до 1600 тестування робота для змагань ІІ 

туру у Палаці Студентів - 41 ауд. 3 поверх, вул. Пушкінська, 79. (вхід до арки). 
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Шаблон відповідей І туру 

№ відповіді 1 2 3 4 5 Бали ∑ 

№ питання        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

∑        
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6.3 Програма олімпіади – сторінка для учасників змагань 
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ПРОГРАМА 

проведення ІІ етапу ІІ Всеукраїнської студентської олімпіади  

«Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 

18  квітня  2017 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  

19 квітня 2017 р.  (середа)    I тур 

8.30  - 8.40            [ в/к] Збір учасників I туру олімпіади (біля входу у в/к) 

8.45  - 9.00 [ 12  р/к ] Розміщення учасників в аудиторії, інструктаж 

9.00 - 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, вільний час 

14.30 

14.30 – 16.00 

 

14.45 -15.450 

 

[Пушкінська, 

97, 41 ауд. 

Палац 

студентів 

ХПІ ] 

Підведення результатів I туру олімпіади 

 

Тестування роботів на стендах 

 

 

Час подання апеляцій 

 

20 квітня  2017 р. (четвер )  II тур вул. Пушкінська, 97, Палац студентів ХПІ 41 ауд. 

8.50     Розміщення учасників у залі,  інструктаж 

9.00 - 14.00  Тестування робота на стенді 

14.00 - 15.00  Змагання роботів на стенді 

15.30  Оголошення результатів II туру олімпіади 

15.30 -16.30  Час подання апеляцій 

22 квітня  2017 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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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

Посвідчення 

Компьтерні системи  
штучного інтелекту 

18-22 квітня 2017 року 

 
Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Посвідчення № ______ 

________________________________ 
Прізвище  

________________________________ 
Ім'я та по батькові 

________________________________ 
Місто 

_______________________________ 
ВНЗ 

Декан КІТ ф-ту   
М.П.                                            М.Й. Заполовський   

 
УЧАСНИК ІІ ЕТАПУ           Україна, м Харків, НТУ «ХПІ»  
каф. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ 
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Банер олімпіади «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 
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6. 4. Посилання на ресурси СМІ 

 

 

Телебачення ОТБ 

https://otb.com.ua/silgospmashini-maybutnogo-ochima-st/   

 Youtube  

 https://www.youtube.com/watch?v=NX5grKmqBMY 

Телебачення Новини об'єктиву  

  http://www.objectiv.tv/200417/141678.html    

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»   

 http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/indexa.php?asearch=TRUE&event_id=827674 

 

Стаття про проведення ІІ етапу Олімпіади з навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні системи штучного інтелекту» - для друку в газеті «Політехнік» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  

     

18-21 квітня 2017 р. в НТУ ХПІ на базі кафедри обчислювальної техніки та 

програмування пройшла ІІ Всеукраїнська олімпіада студентів з дисципліни 

"Комп’ютерні системи штучного інтелекту". Олімпіада має в назви слово 

інтелект – в перекладі з латини це пізнання. А пізнання це – навчання. То-му 

ціллю створення систем штучного інтелекту, це створення систем, що 

самонавчаються, самовдосконалюються, як в напрямку розвитку розуму, так і в 

напрямку технічного вдосконалення. Це і є ціль створення майбутніх систем 

штучного інтелекту. 

В олімпіаді взяло участь 21 студент з 5 вузів м. Харкова та України.  

https://otb.com.ua/silgospmashini-maybutnogo-ochima-st/
https://www.youtube.com/watch?v=NX5grKmqBMY
http://www.objectiv.tv/200417/141678.html
http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/indexa.php?asearch=TRUE&event_id=827674
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Олімпіада проходила в два тури. І тур, теоретичний, йшов 3 години та 

складався з відповідей на 25 запитань не тільки з напрямків дисципліни 

"Комп’ютерні 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 в завданнях наступного рока. 

Завдання ІІ, експериментального, туру складеться з трьох задач та надано 

учасникам за 7 тижнів до олімпіади, бо реалізація завдання потребує створення 

робота з таким приладами та датчиками, що дозволять розв’язати різноманітні 

завдання.  

В ході завдання «Слідування по лінії» роботи в автономному режимі під 

керуванням відеокамер повинні за максимально короткий час пройти складну 

трасу від старту до фінішу. Якщо робот вийде за межі стенду -дискваліфікація 

спроби. 

В ході завдання «Розпізнавання образів» роботи в автономному режимі 

повинні  знайти на ігровому полі за допомогою відеокамер всі об‘єкти, що будуть 

їм задані суддею.  

В ході третього завдання «Робокерлинг» роботи повинні за максимально 

короткий час знайти та виштовхнути за межі поля шість кеглів. 

На прикладі низки завдань студенти отримують практичні навички 

програмування мікропроцесорної техніки, які можна застосувати як у 

українських високотехнологічних іграшках, так і в системах керування 

автомобіля, потяга і навіть у космічних кораблях. 

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

кількістю набраних балів. Зауважень та апеляцій на олімпіаді не було. У цьому 

році команда Національного технічного університету "ХПІ" одержала ІІ студент 
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Бєлоусов П.М. (КІТ 22) та ІІІ місце студент Волошин Д.Г. (КІТ 22), І місце 

зайняла команда Харківського національного університету радіоелектроніки.  

             

Висловлюємо велику подяку 

- Індустріальної групі «УПЕК» - одній з найбільших в Україні приватних 

компаній, яка об'єднує ряд провідних машинобудівних підприємств і інженерних 

центрів, за інформаційну підтримку, надані призи та участь у проведенні 

олімпіади; 

- фірмі «Nix Solution» за подарунки переможцям Олімпіади; 

- солодкому спонсору «Харків - Кондитер» за кондитерські вироби, що 

підтримали сили олімпійців. 

Поздоровляємо переможців та бажаємо подальших успіхів!  

Заступник голови Оргкомітету, завідувач кафедри ОТП С.Г. Семенов. 

Відповідальний секретар, професор кафедри ОТП. І.П. Хавіна.  
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