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Виробництву та науці вкрай необхідні 
молоді універсали, які володіють ба

зовими знаннями з радіоелектроніки 
і яких можна буде легко перевчити в 
по тріб ному напрямку. Сучасний фа
хі вець з радіоелектроніки повинен 
володіти знаннями з основ аналогової 
та цифрової схемотехніки, розбира
тись в програмуванні, віртуальному 
мо делюванні та конструюванні різ но
манітних радіоелектронних пристроїв 
та систем.

Для популяризації радіоелектроніки, 
підвищення якості підготовки майбутніх 
фахівців з радіоелектроніки та інфо
ко мунікацій, активізації навчальнопіз
на вальної діяльності та стимулюван ня 
самороз витку, формування резер
ву керівних та інженерних кадрів з 
талановитої молоді проводиться Все ук
раїнська олімпіада з радіо елек троніки 
для студентів закладів вищої освіти, 
що здійснюють підготовку молодших 
спеціалістів.

В цьому році VIII Всеукраїнська 
олімпіада з радіо елек троніки проходила 
з 16 по 18 травня на базі Вінницького 
технічного коледжу. В ній прийняли 
участь команди з 10 областей та 15 нав
чальних закладів ВНЗ ІІІ р. а. України.

Кожна команда складалась з двох 
учасників і мала можливість продемон
струвати креативний та нестандартний 
підхід у вирішенні поставлених задач у 
таких конкурсах: конкурс з конструю

вання та технології виготовлення ра
діоелектронного пристрою, в якому 
приймав участь один із членів команди; 
конкурс на проектування друкованого 
вузла з використанням САПР, у якому 
приймав участь другий учасник команди; 
теоретичний конкурс, у якому прий мав 
участь один із учасників команди; кон
курс з технічної творчості, у якому при
ймали участь обидва учасники команди.

ТОВ «ПромАвтоматикаВінниця» 
та ТОВ «PARK AUDIOII» допомогли в 
організації та проведенні першого кон
курсу. Учасникам олімпіади була запро
понована принципова електрична схема 
радіоелектронного прист рою. Інженери
конструктори ТОВ «Пром Автоматика
Вінниця» та ТОВ «PARK AUDIOII» заз 
далегідь розробили та виготовили дру
ковану плату без нанесеного маркуван
ня елементів. Кожний учасник отримав 
цю схему та комплект радіоелементів, 
монтажне обладнан ня. Необхідно було 
розібратись з до ку ментацією, визначити 
номінали еле ментів та місця їх правиль
ного встано влення на платі, виконати 
монтаж схеми (120 хвилин) та продемон
струвати її працездатність. З критеріями 
оцінювання цього конкурсного завдання 
можна ознайомитись на сайті підтримки 
олімпіади.

Варіативні завдання на конкурс із 
проектування друкованого вузла з ви
користанням САПР попередньо над
силались навчальними закладами до 

ор гкомітету і з ними можна було оз найо
митись на сайті підтримки олімпіади, 
що і робили учасники команд під час 
підготовки. Метою конкурсу була де
монстрація креативного мислення учас
ника, а комп’ютер використовувався як 
інструмент, що допомагав йому, тому у 
конкурсі використовувалось середови
ще LayOut, яке є дуже популярним серед 
радіоаматорів. Методом жеребкування 
з шести схем була обрана схема син
тезатора частоти на мікроконтролері. 
Учасник олімпіади повинен був вико
нати трасування електричних з’єднань 
на одношаровій друкованій платі. Журі 
конкурсу оцінювало роботу на наявність 
по милок трасування, відповідність тех
нологічним умовам виготовлення пла
ти, враховувало час виконання та 
пло щу плати. Детально з критеріями 
оцінювання конкурсного завдання мож
на ознайомитись на сайті підтримки 
олімпіади.

У теоретичному турі обидва учасни
ки команди відповідали на тестові зав
дання з шести дисциплін («Радіодеталі 
та радіокомпоненти», «Основи теорії 
кіл», «Метрологія», «Аналогова схе
мо техніка», «Цифрова схемотехніка», 
«Джерела живлення»), які вивчали у 
своїх навчальних закладах учасники 
олімпіади. Прикладна програма вибра
ла 50 тестових завдань з 500, які скла
дались з усіх розділів.

У творчому конкурсі кожна коман
даучасник представляла практичну ро
боту «Цифровий термостат» у вигляді 
функціонально завершеного пристрою 
(діапазон температур терморегулято
ра +20 °С … +125 °С; встановлення 
температури з інтервалом 5 °С; режим 
роботи — нагрів/охолодження; кількість 
каналів керування — 1; навантаження — 
12 В/1 А; індикація довільна), яка була ви
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конана у навчальному закладі протягом 
2017/2018 н. р. учасниками команди. 
Творчі роботи попередньо виставлялись 
для тестових випробувань та для загаль
ного ознайомлення учасників олімпіади, 
членів журі, оргкомітету. Представлення 
творчої роботи проводилось публічно 
з демонстрацією пре зентації, у якій 
необхідно було подати особливості 
схемотехнічної, конструкторської реа
лізації конкурсної роботи. Команда 
давала відповіді на запитання членів 
журі та учасників олімпіади з інших на
вчальних закладів, які виникали під час 
презентації творчої конкурсної робо
ти. Журі конкурсу проводило тестові 
випробування на відповідність вимо
гам технічного завдання та вибудову
вало рейтингову шкалу; аналізувало 
практичні вироби, презентації за такими 
критеріями: стратегія та інноваційність; 
оригінальність схемотехнічних, про
грамних, конструкторських рішень; те
оретична підготовка кожної команди
учасниці; представлення проекту та 
командна робота; самостійність ви
конання творчої роботи. Учасники 
олімпіади оцінювали конкурсні роботи 
у вигляді голосування за I, II, III місця з 
відповідними балами 4, 3, 2 (без права 
голосування за свою команду). Журі 
виставляло свої бали і підраховувало 
суму балів, які виставили кожній команді 
учасники олімпіади, та визначало за
гальний рейтинг.

Більшість команд реалізували «Циф
ровий термостат» класичним способом 
з використанням мікроконтролера, LED 
або LCD індикатора, цифрового дава
ча температури DS18B20, виконавчого 
пристрою у вигляді модуля реле. Од
нак були команди, які реалізували керу
вання термостатом через безпровідні 
інтерфейси Bluetooth (модуль HC06) або 
WiFi (модуль ESP8266).

У конкурсі з конструювання та тех
нології виготовлення радіо елек тронного 
пристрою переможцями стали:

I місце — Бинявський Антон (ДВНЗ 
«Миколаївський політехнічний коледж»);

II місце —  Грабчак Назарій 
(Вінницький технічний коледж);

III місце — Свириденко Віктор 
(Криворізький коледж Національного 
авіаційного університету).

У конкурсі з проектування друко
ваного вузла з використанням САПР 
переможцями стали:

I місце — Кошлай Володимир 
(Вінницький технічний коледж), Єр мо
лен ко Максим (економічний коледж 
Дніпровського державного технічного 
університету);

II місце — Передрій Іван (Новока
ховський приладобудівний технікум), Ва
куленко Дмитро (Черкаський державний 
бізнесколедж);

III місце — Савич Андрій (технічний 
коледж Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пулюя), 
Глубаковський Даніїл (Харківський 
радіотехнічний технікум).

Найкращу теоретичну підготовку 
продемонстрували:

I місце — Грабчак Назарій (Він
ницький технічний коледж), Єрмо
ленко Максим (економічний коледж 
Дніпровського державного технічного 
університету);

II місце — Кошлай Володимир 
(Вінницький технічний коледж), Передрій 
Іван (Новокаховський приладобудівний 
технікум);

III місце — Устименко Тимофій 
(Новокаховський приладобудівний тех
нікум).

У творчому конкурсі переможцями 
стали:

I місце — команда Новокаховсько
го приладобудівного технікуму;

II місце — команда Харківського 
гід ро метеорологічного технікуму Одесь
кого державного екологічного уні вер
ситету;

III місце — команда Вінницького 
технічного коледжу.

Загальнокомандні місця VІІI Все
української олімпіади з радіоелек тро
ніки розподілились таким чином:

I місце — команда Вінницького 
технічного коледжу у складі Граб
чака Назарія, Кошлая Володимира 
(керівник — Ткачук В. М.); 

II місце — команда Економічного 
коледжу Дніпровського державного 
технічного університету та Криво різь
кого коледжу Національного авіа цій
ного університету у складі Єрмоленка 
Максима (ЕК ДДТУ), Свириденка Віктора 
(ККНАУ) (керівники — Ітякін О. С. 
(ЕК ДДТУ) та Рудий С. В. (ККНАУ));

III місце — команда Черкасько
го державного бізнесколеджу у складі 
Погорілого Олександра, Вакуленка 
Дмитра (керівник — Бурмістров С. В.).

Під час проведення VІІІ Все укра їн сь
кої олімпіади з радіо елек тро ніки учасни
ки та їх керівники від відали найкращий 
та найбільший у Європі світломузикаль
ний фонтан на Набережній «ROSHEN», 
Автомотовелофототелерадіо музей 
та інтерактивний «Музей науки».

Приємно відзначити, що вже про
тягом восьми років надійним парт
нером олімпіади є науковотехнічний 
журнал «CHIP NEWS Украина. Инже
нерная микроэлектроника», який надав 
керівникам команд річну передплату, 
що дозволить командам та навчальним 
закладам отримувати інформацію про 
перспективні технології, новітню еле
ментну базу та схемотехніку сучасних 
радіоелектронних пристроїв.

Організатори виносять щиру подя
ку за підтримку у проведенні олімпіади: 
ТОВ «ПромАвтоматикаВінниця», ТОВ 
«PARK AUDIOII», ТОВ «Техноплюс 
PRO», науковотехнічному журналу 
«CHIP NEWS Украина. Инженерная 
мик роэлектроника».

Детальна інформація про олімпіаду 
знаходиться на сайті http://radiovtc.inf.
ua/radioelectronika.html. 


