ЗАПРОШЕННЯ на ІV олімпіаду
«Комп’ютерні системи штучного інтелекту»
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від
28.11.2018 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2018/2019 навчальному році» та Закону України «Про вищу освіту» на базі
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 16-18 квітня
2019 р. 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.
Вдруге запрошуємо учнів 8-12 класів до участі в змаганнях «ROBOFEST Kharkiv 2019» за
номінацією «Слідування за лінією» та «Сумо»
Обмежень на кількість учасників нема. Мови спілкування – українська, російська, англійська.
Олімпіаду КСШІ планується провести у два тури. Можливість участі учасників у ІІ-му,
фінальному турі, вирішується оргкомітетом згідно з балами за I тур, отриманими учасниками 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 – експериментальний. Завдання ІІ туру містить 3 номінації олімпіади:
1) проходження траси автономним роботом (номінація «Слідування за лінією»);
2) змагання роботів за номінацією «Сумо»;
2) проходження траси автономним роботом (номінація «Roborace»).
Правила та технічні умови дивиться на http://web.kpi.kharkov.ua/оtp.
Переможці олімпіади визначаються у командній першості за результатами номінацій. Дані про
переможців та тексти конкурсних завдань після змагань будуть опубліковані на сайті:
http://web.kpi.kharkov.ua/оtp.
Графік проведення олімпіади:
16.04.2019 - реєстрація та поселення учасників (до 1400, вечірній корпус, кімн. 311)
16.04.2019 - відкриття олімпіади (1430); консультації стосовно завдань олімпіади
17.04.2019 - I тур олімпіади (1000 -1300), підведення підсумків (1400), тренування (1400 - 1800)
18.04.2019 - II тур олімпіади: 1 частина - тренування (з 800), 2 частина - змагання роботів (з 1100)
18.04.2019 - підведення загальних підсумків (1500), закриття олімпіади (1600) та від’їзд учасників.
Заява на участь передбачає попередню заяву у вигляді скана анкети на email:
inna.khavina25@gmail.com (до 1 квітня). Для уточнення особливостей олімпіади звертитися до Хавіної
Інни Петрівни, email: 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 ІНН,
4) анкету учасника (з печаткою).
Національний технічний університет «ХПІ», кафедра Обчислювальної техніки та програмування,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна; вечірній корпус, к. 311, тел. + 38 (057) 7076-165.
Доїхати до НТУ«ХПІ» можна з залізничного вокзалу або автовокзалу поїздом метрополітену до
станції «Пушкінська», далі по вул. Гуданова, 5 хв. пішки.
Оргкомітет розміщує прибулих з інших міст у гуртожитках НТУ «ХПІ» за попередніми заявками.
ОРГКОМІТЕТ КСШІ
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