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1. ВСТУП 

1.1. Найменування та опис змагання з компетенції. 

1.1.1. Назва компетенції – Мехатроніка. 

1.1.2. Опис робочих функцій або видів діяльності 

Мехатроніка об'єднує знання і навички в механіці, пневматиці, гідравліці, 

електроніці, комп'ютерних технологіях, робототехніці та розробці автоматизованих 

систем.  

Комп'ютерні технології охоплюють програмування ПЛК, роботів та інших типів 

маніпуляторів, а також різних типів інтерфейсів між обладнанням і / або людиною. 

Фахівці в галузі мехатроніки розробляють, конструюють, проводять пуско-

налагоджувальні роботи, здійснюють технічне обслуговування, локалізують і 

усувають несправності автоматизованого обладнання, а також програмують системи 

управління та інтерфейси взаємодії обладнання з людиною. Фахівці високого рівня 

підготовки здатні задовольнити найрізноманітніші потреби промисловості. Вони 

виконують механічне обслуговування і монтаж обладнання. Також мають справу з 

обладнанням для збору даних (датчиками) і регулюючими пристроями. 



Як приклад промислових мехатронних систем можна навести гнучкі (здатні 

обробляти кілька типів продуктів) пакувальні автоматизовані лінії, машини для 

наклеювання етикеток, підйомно-транспортні машини (автоматизовані вантажні 

автомобілі, крани, вантажні машини), а також автоматичні складальні лінії та 

контрольно-вимірювальне обладнання у виробництві електроніки. 

1.1.3. Кількість конкурсантів у команді 

Мехатроніка – командна компетенція, 2-3 конкурсанта в команді 

1.1.4. Вік конкурсантів 

Вік конкурсантів: 18 – 25 років 

1.2. Важливість і значення цього документа 

У цьому документі міститься інформація про стандарти, яким необхідно відповідати 

для участі у змаганнях з компетенції, а також про принципи оцінки, методи і 

процедури, які регламентують змагання. 

Кожен експерт і конкурсант має вивчити цей технічний опис і зрозуміти його. 

2. СПЕЦИФІКАЦІЯ СТАНДАРТУ WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1 Загальні відомості про специфікації стандартів WorldSkills (WSSS) 

Специфікація стандартів WorldSkills визначає знання, розуміння і конкретні 

компетенції, які лежать в основі кращих міжнародних практик у сфері технічного і 

професійного виконання роботи. У ній має відбиватися загальне глобальне розуміння 

того, чим відповідні робочі спеціальності та професії є для промисловості і бізнесу. 

Мета змагання з компетенції – демонстрація кращих міжнародних практик, як 

описано в специфікації стандартів WorldSkills, тою мірою, у якій вони можуть бути 

реалізовані. Таким чином, Специфікація стандартів WorldSkills є керуванням з 

необхідного навчання і підготовки для змагань з компетенції. 

У змаганнях з компетенції оцінка знань і розуміння здійснюється за допомогою 

оцінки виконання роботи. Окремих тестів на знання і розуміння не передбачено. 

Специфікація стандартів WorldSkills розділена на чіткі розділи з заголовками та 

номерами посилань. 

Кожному розділу призначений відсоток загальної оцінки для визначення його 

відносної важливості в рамках специфікації стандартів. Сума всіх відсоткових оцінок 

складає 100. 

У схемі виставлення оцінок і конкурсному завданні оцінюються лише ті компетенції, 

які викладені в специфікації стандартів. Вони мають відображати Специфікацію 

стандартів настільки всебічно, наскільки допускаються обмеження змагання з 

компетенції. 

 

Схема виставлення оцінок і конкурсне завдання будуть відображати розподіл оцінок 

в рамках специфікації стандартів в максимально можливійих межах. Допускається 



зміна в межах п'яти відсотків, за умови, що це не буде спотворювати розподіл балів, 

визначений в Специфікації стандартів. 

2.2 Специфікація стандарту WorldSkills 

РОЗДІЛ 
Важливість 

(%) 

1 Організація роботи 10 

 

Необхідно знати і розуміти: 

• Загальні принципи і засоби безпечного виконання робіт, 

також у відношенні до мехатроніки; 

• призначення, правила безпечного використання, догляду та 

технічного обслуговування для обладнання; 

• принципи безпечної роботи та захисту навколишнього 

середовища, їх застосування щодо утримання робочого місця в 

доброму стані; 

• принципи і методи організації роботи, контролю і управління; 

• принципи командної роботи та їх застосування; 

• особисті навички, сильні сторони і потреби, пов'язані з 

функціями, відповідальністю та обов'язками інших 

індивідуально і колективно; 

• параметри, в рамках яких планується діяльність. 

 

 

Необхідно вміти: 

• готувати і підтримувати безпеку і порядок на робочому місці; 

• готувати себе до поставлених завдань, приділяючи належну 

увагу техніці безпеки і нормам охорони здоров'я і 

навколишнього середовища; 

• обирати і безпечно використовувати все обладнання і 

матеріали відповідно до інструкцій виробника; 

• застосовувати або перевищувати вимоги стандартів техніки 

безпеки та норм охорони здоров'я щодо навколишнього 

середовища, обладнання та матеріалів; 

• відновлювати зону проведення робіт до відповідного стану; 

• сприяти роботі команди в загальному і в конкретних 

випадках; 

• здійснювати і отримувати зворотній зв'язок, надавати і 

отримувати підтримку. 

 

2 Компетенції спілкування і міжособистісних відносин 10 



 

Необхідно знати і розуміти: 

• види і призначення документації, як в паперовому, так і в 

електронному вигляді; 

• технічну термінологію, що належить до даної компетенції; 

• стандарти, що стосуються виконання звітів у штатних і 

виняткових ситуаціях, в усній, письмовій та електронній 

формі; 

• стандарти, що стосуються здійснення взаємодії з 

замовниками, колегами та ін. 

• цілі та методи підготовки, ведення та надання звітів. 

 

 

Необхідно вміти: 

• читати, розуміти і знаходити необхідні технічні дані та 

інструкції з документації у будь-якому доступному форматі; 

• взаємодіяти за допомогою усних, письмових та електронних 

засобів, щоб забезпечувати ясність, результативність і 

ефективність; 

• використовувати стандартний набір комунікаційних 

технологій; 

• обговорювати з іншими складні технічні принципи і 

застосування; 

• заповнювати звіти, реагувати на проблеми й питання, що 

виникають. 

 

3 Розробка мехатронних систем 20 

 

Необхідно знати і розуміти: 

• принципи і застосування: 

• для проектування, побудови та введення в експлуатацію 

мехатронної системи; 

• компонентів і функцій гідравлічних і пневматичних систем; 

• компонентів і функцій електричних і електронних систем; 

• компонентів і способів застосування електричних приводів; 

• компонентів і способів застосування роботів і маніпуляторів; 

• функцій і способів застосування пристроїв людино-

машинного інтерфейсу; 

• компонентів і функцій систем ПЛК; 

• принципи і способи застосування, проектування і складання 

механічних систем, включаючи пневматичні та (або) 

гідравлічні системи, їх стандарти та їх документування; 

 



• принципи і способи застосування для включення роботів до 

складу системи. 

 

Необхідно вміти: 

• здійснювати проектування систем для передбачених 

промислових застосувань; 

• визначати і пояснювати неточності та невизначеності в 

коротких інструкціях і технічних специфікаціях; 

• оптимізувати конструкцію в межах параметрів технічних 

умов; 

• здійснювати складання устаткування відповідно до 

документації; 

• під'єднувати дроти і труби відповідно до промислових 

стандартів; 

• за необхідності – вмикати робота до складу системи; 

• включати до складу системи пристрої людино-машинного 

інтерфейсу; 

• встановлювати, налаштовувати і проводити всі необхідні 

регулювання в механічних, електричних і сенсорних системах; 

• використовувати складні датчики, такі, як системи 

машинного зору, датчики кольору, енкодери та 

параметризовувати їх за допомогою стандартних інструкцій; 

• здійснювати введення обладнання в експлуатацію за 

допомогою допоміжного обладнання і ПЛК, використовуючи 

їх стандарти та документацію. 

 

4 Використання промислових контролерів 20 

 

Необхідно знати і розуміти: 

• функції, устрій  і принципи дії ПЛК; 

• принципи конфігурації ПЛК; 

• принципи роботи промислових мереж / шин; 

• методи, за якими програмне забезпечення взаємодіє з 

роботою автоматизованого обладнання; 

• принципи роботи спеціальних інтерфейсів, наприклад, 

швидких лічильників або зв'язку з периферійними пристроями. 

 

 
Необхідно вміти: 

• підключати ПЛК до мехатронним системам; 
 



• налаштовувати промислову мережу / систему шин для зв'язку 

між промисловими контролерами і пристроєм людино-

машинного інтерфейсу; 

• встановлювати необхідні конфігурації промислових 

контролерів; 

• налаштовувати всі можливі параметри ПЛК разом з 

відповідними схемами управління для забезпечення належного 

функціонування обладнання. 

5 Розробка програмного забезпечення 20 

 

Необхідно знати і розуміти: 

• як програмувати, використовуючи стандартне програмне 

забезпечення для промислової автоматизації; 

• як створювати інтерактивні графічні системи людино-

машинного інтерфейсу; 

• як програма взаємодіє з обладнанням. 

 

 

Необхідно вміти: 

• писати програми для управління обладнанням; 

• візуалізувати процес і функціонування, використовуючи 

програмне забезпечення; 

• програмувати ПЛК, включаючи обробку аналогових і 

дискретних сигналів, а також даних, що надходять через 

промислові мережі; 

• програмувати пристрої людино-машинного інтерфейсу. 

 

6 Принципові електричні схеми 10 

 

Необхідно знати і розуміти: 

• принципи і способи застосування принципових електричних 

схем; 

• методи проектування і складання електричних ланцюгів у 

обладнанні та системах управління. 

 

 

Необхідно вміти: 

• читати і використовувати пневматичні, гідравлічні та 

електричні принципові схеми; 

• проектувати схеми за допомогою сучасних програмних 

засобів. 

 

7 Аналіз, введення в експлуатацію та технічне 

обслуговування 

10 



 

Необхідно знати і розуміти: 

• критерії та методи випробування обладнання і систем; 

• аналітичні методи виявлення несправностей; 

• методи і варіанти здійснення ремонту; 

• стратегії вирішення проблем; 

• принципи і способи генерації творчих та інноваційних 

рішень. 

 

 

Необхідно вміти: 

• проводити випробування окремих модулів та зібраних 

систем; 

• перевіряти кожну частину процесу складання на 

відповідність встановленим критеріям; 

• знаходити несправності в мехатронній системі за допомогою 

відповідних аналітичних методів; 

• здійснювати ефективний ремонт компонентів; 

• оптимізувати роботу машинного обладнання за допомогою 

аналізу і вирішення проблем; 

• оптимізувати роботу кожного модуля мехатронної системи; 

• оптимізувати роботу мехатронної системи в цілому; 

• представляти збірку клієнту і відповідати на питання. 

 

 Разом 100 

 

  



3. СТРАТЕГІЯ ОЦІНКИ 

3.1 Загальні положення 

Стратегія встановлює принципи і методи, яким має відповідати оцінка і нарахування 

балів WorldSkills. 

Практика експертної оцінки становить сутність конкурсу WorldSkills. З цієї причини 

вона є предметом постійного професійного вдосконалення і ретельного дослідження. 

Зростання досвіду в оцінці внесе в майбутньому свій інформаційний внесок у 

використання і спрямування основних інструментів оцінки, що застосовуються на 

конкурсі WorldSkills: схема виставлення оцінки, конкурсне завдання та інформаційна 

система змагань. 

 

Оцінка на конкурсі WorldSkills потрапляє в одну з двох категорій: вимірювання або 

рішення журі. Для обох категорій оцінки використання точних еталонів для 

порівняння, за якими оцінюється кожен аспект, є істотним для гарантії якості. 

 

Схема виставлення оцінки має відповідати відсотковим показникам у Специфікації 

стандартів. Конкурсне завдання є засобом оцінки для професійного конкурсу і воно 

також відповідає специфікації стандартів. Інформаційна система конкурсу забезпечує 

своєчасний і точний запис оцінок і має зростаючі можливості підтримки. 

 

Схема виставлення оцінки в загальних рисах має спрямовувати процес розробки 

конкурсного завдання. Після цього схема виставлення оцінки та конкурсне завдання 

проектуються і розробляються за допомогою інтерактивного процесу для 

забезпечення того, щоб вони спільно оптимізували взаємозв'язок зі Специфікацією 

стандартів і Стратегією оцінки.  

 

  



4. СХЕМА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНКИ 

4.1 Критерії оцінки 

Схема виставлення оцінки має відображати часткові співвідношення, зазначені в 

Специфікації стандартів. 

Критерії оцінки створюються особою (групою), що розробляє Схему виставлення 

оцінки, які можуть на свій розсуд визначати критерії, що вважають найбільш 

придатними для оцінки виконання конкурсного завдання. Кожен критерій оцінки 

позначається буквою (A-I). 

Зведена відомість оцінок, що генерується інформаційною системою конкуру (CIS), 

включає перелік критеріїв оцінки. 

5. КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ 

5.1 Загальні відомості 

Розробка конкурсного завдання проводиться відповідно до розділів 3 та 4. Дані 

примітки є додатковими. 

Конкурсне завдання / модулі повинні забезпечувати оцінку компетенції за кожним 

розділом Специфікації стандартів WorldSkills (WSSS). 

Мета конкурсного завдання – надати вичерпні та збалансовані можливості для 

оцінювання та присудження балів з специфікації стандартів відповідно до Схеми 

виставлення оцінки. Взаємозв'язок між конкурсним завданням, Схемою виставлення 

оцінки та Специфікацією стандартів буде ключовим показником якості. 

Конкурсне завдання не повинно охоплювати області поза Специфікацією стандартів 

або впливати на баланс оцінок в межах Специфікації стандартів. 

Конкурсне завдання дозволяє оцінювати знання і розуміння виключно за допомогою 

їх застосування в рамках практичної роботи. 

Конкурсне завдання не оцінює знання правил і нормативних положень WorldSkills. 

У даному технічному описі будуть коментуватись усі питання, які впливають на 

здатність конкурсного завдання підтримувати повний діапазон оцінок, що 

відносяться до специфікації стандартів. 

 

5.2 Формат / структура конкурсного завдання 

Конкурсне завдання складається з окремо оцінюваних модулів. 

Конкурсне завдання розробляється і видається конкурсантам українською мовою. 

 

5.3 Вимоги до розробки конкурсного завдання 

Конкурсне завдання має відповідати наступним вимогам: 

• бути модульним; 



• супроводжуватися спеціальним бланком суддівства, що відображає загальні критерії 

оцінки та кількість набраних балів у процесі змагань;  

• надаватися на конкурсіі для експертних груп, щоб здійснювати розробку проекту з 

обладнанням, яке повністю функціонує. Це дозволить експертам формувати 

відповідну оцінку завдань з робочими моделями; 

• надаватися з відповідною технічною документацією та детальними інструкціями, у 

яких пояснюється робота нового та технологічно складного обладнання для 

виконання конкурсного завдання; 

• надаватися з бібліотекою фотографій або креслень в документації та інструкціях. 

 

6. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, специфічні для конкретної компетенції 

Основні положення прописані в актуальній версії комплекту документів з охорони 

праці в компетенції Мехатроніка. 

6.1 Вимоги до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) під час виконання слюсарних 

робіт. 

Під слюсарними роботами розуміються: рубання металу, різання металу і пластика, 

ручна правка та згин деталей, обпилювання, обробка отворів (свердління, 

зенкування, розгортання), нарізання різьби вручну, клепання, шабрення, 

притирання, паяння та лудіння. 

ЗІЗ: 

● взуття спеціальне для захисту від механічних впливів з укріпленим носком; 

● рукавички комбіновані; 

● окуляри захисні (допускаються окуляри для корекції зору); 

● куртка бавовняна або халат; 

● штани бавовняні або комбінезон; 

● беруші або навушники (на вимогу експертів); 

● головний убір (на вимогу експертів). 

6.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при виконанні складальних і 

монтажних робіт. 

Під складальними роботами розуміють: процес з'єднання у певній послідовності та 

закріплення деталей, вузлів, секцій, блоків під час виготовлення мехатронних 

модулів, що збираються на верстаті / столі. 

Під монтажним роботами розуміють: доставку до робочого місця, встановлення,  

вивіряння і закріплення готових модулів на профільній плиті з виконанням 

пневматичних і електричних підключень (підключення мають проводитися за умови 

відключеного живлення). 

ЗІЗ: 

● взуття спеціальне для захисту від механічних впливів з укріпленим носком; 

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F


● одяг бавовняний з довгим рукавом; 

● штани бавовняні або комбінезон; 

● беруші або навушники (на вимогу експертів); 

● головний убір (на вимогу експертів). 

 

6.3 Вимоги до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) під час програмування та 

проведення пуско-налагоджувальних роботіт. 

Під програмуванням розуміють: процес створення програм управління 

мехатронними системами відповідно до заданого алгоритму. 

Під пуско-налагоджувальними роботами розуміють: комплекс дій з тонкого та 

детального налаштування, які виконуються на змонтованому обладнанні в період 

підготовки та проведення індивідуальних випробувань і комплексного 

випробовування мехатронних систем. 

ЗІЗ: 

● взуття спеціальне для захисту від механічних впливів з укріпленим носком; 

● одяг бавовняний з довгим рукавом; 

● штани бавовняні або комбінезон; 

● беруші або навушники (на вимогу експертів); 

● головний убір (на вимогу експертів). 

 

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Інфраструктурний  

В інфраструктурному листі докладно представлене все обладнання, матеріали та 

засоби, що надаються організатором Чемпіонату. 

Інфраструктурний лист з переліком обладнання та матеріалів готується головним 

експертом спільно з оргкомітетом і надається організації, яка проводить конкурс. 

Інфраструктурний лист включає найменування матеріалів (із зазначенням кількості), 

які необхідні для виконання конкурсних завдань.  

Організатор конкурсу доповнює список точною кількістю необхідних матеріалів, із 

зазначенням їх особливостей, моделей та марок.  

Список матеріалів, що надається індустріальним партнером, включений до окремої 

колонки. 

 

7.2 Матеріали, обладнання та інструменти, які конкурсанти доставляють у ящиках 

інструментів. 

Можна використовувати будь-які звичайні (наявні в продажу) інструменти. Вони 

мають бути схвалені технічним експертом в інтересах безпеки, але не повинні 



виключатися з широко використовуваних «знарядь праці», використовуваних 

конкурсантами у повсякденній роботі.  

Використання ножів та інструменту з відкритим лезом заборонено через ризик 

отримання травми (виняток – пристрої для різання пневмошлангу з розкриттям губок 

не більше 8 мм.). 

Конкурсанти повинні користуватися власними інструментами. 

Рекомендовані інструменти для роботи при виконанні завдань: 

• сталева лінійка або рулетка, довжина не менше 200 мм; 

• гайкові ключі з відкритим зевом, розмір 6-19 мм; 

• розсувний гайковий ключ; 

• комплект насадок, 4-13 мм; 

• бокорізи; 

• інструмент для зняття ізоляції; 

• інструмент для видалення зовнішньої ізоляції кабеля; 

• гострогубці; 

• стандартні плоскогубці; 

• обжимні щипці для кінців проводів; 

• шестигранна викрутка, 0.9, 1.3, 1.5 – 8; 

• викрутка хрестоподібна або Philips, PZ0, PZ1, PZ2, PH0, PH1; 

• викрутка пласка, 2.5; 4.0; 6.5; 1.2-1.6; 

• труборіз, отвір лише 8 мм – з міркувань безпеки; 

• ніж для оптоволоконного кабеля; 

• невеликі верстатні лещата з G-видним затискачем; 

• дрібна ножівка; 

• інструмент для зняття задирок; 

• напилок по металу; 

• мультиметр; 

• совок для сміття та щітка. 

 

Якщо необхідно використовувати додатково спеціальні інструменти, про це буде 

оголошено головним експертом. 

Конкурсанти повинні використовувати власні ПЛК або модулі периферійних 

входів/виходів. 

Всі ПЛК або модулі периферійних входів/виходів повинні мати не менше                                    

16 дискретних входів і 16 дискретних виходів. Щонайменше один ПЛК повинен мати 



мінімум два аналогових входи і один аналоговий вихід. Кабелі SysLink і D-sub (код 

Festo Didactic) використовуються для підключення ПЛК до цифрових та аналогових 

терміналів. Необхідна кількість кабелів введення/виведення повідомляється 

головним експертом на форумі до змагання (не менше ніж за півроку до змагання). 

Мінімальна кількість ПЛК, необхідних для конкурсу, повідомляється головним 

експертом (не менше ніж за півроку). 

Для кожної станції використовується окремий ПЛК (модуль периферійних 

входів/виходів), який повинен бути розташований у мобільній основі тієї станції, для 

управління якої він призначений. 

Конкурсанти мають використовувати свої пристрій людино-машинного інтерфейсу 

(розмір екрану – приблизно 5 – 7 дюймів, не менше 16 кольорів) в рамці, яку можна 

збирати спереду або зверху профільної плити. Якщо пристрій людино-машинного 

інтерфейсу не потрібен, про це повідомляється на форумі експертів не менше ніж за 

півроку до змагання. 

Для ПЛК або модулів периферійних входів/виходів необхідна мережа/система шин 

для зв'язку між пристроями. Таким чином, конкурсанти повинні використовувати свої 

компоненти мережі/системи шин. 

Конкурсанти повинні використовувати свої комп'ютери, ПЛК та програмне 

забезпечення для програмування пристрою людино-машинного інтерфейсу. 

Конкурсанти повинні мати не менше однієї друкованої копії документа щодо 

професійної практики (Professional judgment). Про останню версію повідомляється на 

форумі за один місяць до змагання. 

Конкурсанти можуть використовувати власні витратні матеріали. Перелік витратних 

матеріалів повідомляється на форумі за півроку до змагання. 

Конкурсантам забороняється використовувати підготовлені дроти та пневмошланги. 

Конкурсантам дозволяється готувати пневматичну інфраструктуру протягом дня 

знайомства з робочим місцем. 

Перевірка інструменту здійснюється протягом дня знайомства з робочим місцем. 

 

7.3 Матеріали, обладнання та інструменти, що надаються експертами 

Секундомір (використання мобільних телефонів для цих цілей не допускається). 

Експерти повинні мати друковану копію актуального документа щодо професійної 

практики (Professional judgment). 

 

7.4 Матеріали і обладнання, заборонені на майданчику конкурсу 

Конкурсанти не можуть використовувати компоненти як запасні частини. 

Список заборонених інструментів повідомляється на форумі експертів не менше ніж 

за півроку до змагання. 

  



8. ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА 

8.1.1 Спірні питання 

У разі виникненні спірних питань, вони вирішуються відповідно до правил і 

регламентів WorldSkills. 

 

9. ПРАВИЛА, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Правила для конкретних компетенцій не мають суперечити правилам конкурсу або 

мати пріоритет перед ними. Вони надають конкретні уточнення і роз'яснюють 

пункти, які можуть змінюватися від компетенції до компетенції. Вони включають у 

тому числі персональну обчислювальну техніку, пристрої зберігання даних, доступ 

до Інтернету, процедури під час виконання роботи, а також управління і розподіл 

документації. 

 

ТЕМА / ЗАВДАННЯ ПРАВИЛА, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Використання технології - 

USB, карти пам'яті 

•  Конкурсантам дозволяється використовувати тільки 

карти пам'яті, що надаються Організатором 

Чемпіонату. 

•  Не можна виносити за межі робочого майданчика 

карти пам'яті або будь-які інші портативні пристрої 

пам'яті. 

•  Карти пам'яті або інші портативні пристрої пам'яті 

мають передаватися головному експерту або 

заступнику головного експерта в кінці кожного дня 

на безпечне зберігання. 

Використання технології - 

персональні комп'ютери, 

планшети та мобільні 

телефони 

•  Експертам і перекладачам дозволяється 

використовувати персональні портативні 

комп'ютери, планшети та мобільні телефони. 

•  Конкурсантам забороняється приносити на робочий 

майданчик персональні портативні комп'ютери, 

планшети та мобільні телефони. 



Використання техніки - 

особисті камери 

•  Конкурсантам, експертам і перекладачам 

дозволяється використовувати персональні пристрої 

для фото- та відеозйомки на робочому майданчику 

тільки після завершення конкурсного завдання. 

  

10. ЗАЛУЧЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ І ПРЕСИ 

Заходи, на яких можуть бути присутні відвідувачі та преса: 

•  Екрани на майданчику конкурсу можуть відображати детальну інформацію 

щодо завдання для широкої публіки. 

•  Описи конкурсного завдання. 

•  Інформація про конкурсантів – для кожної команди конкурсантів надати 

стікери з прапором регіону або країни, іменами конкурсантів і коротким 

описом їх сфери знань. 

•  Щоденний звіт про поточну ситуацію на змаганні. 

•  Демонструвати відео, на якому показано, як працюють технічні фахівці з 

мехатроніки, що вони роблять у своїй повсякденній роботі і що вони 

роблять і чому вчаться в навчальних закладах. 

Правила для відвідувачів і гостей  

•  Відвідувачі та гості мають доступ на територію майданчика змагань тільки 

з дозволу головного експерта. 

Правила для преси 

•  Представники акредитованих ЗМІ мають доступ на територію майданчика 

змагань або з дозволу головного експерта або з дозволу ESR Skills 

competitions promotion 

•  Фото і відеозйомка з боку глядачів дозволена. 

11. СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

У центрі уваги на конкурсі буде застосування таких заходів сталого розвитку: 

•  переробка; 

•  використання екологічно чистих матеріалів; 

•  використання виконаних конкурсних завдань після завершення конкурсу. 

  



12. ДОДАТОК 

12.1. Меморандум про взаєморозуміння 

Нижче наводяться витяги з угоди з компанією Festo Didactic щодо спільної з 

організаторами конкурсу розробці конкурсних завдань. Версія 1.3. від 30.05.07 

 

Прозорий і безпечний процес розробки завдання з мехатроніки: 

Необхідно розробити від п'яти до восьми модулів конкурсного завдання. 

Завдання мають розроблятися з використанням продукції Festo Didactic. Розробник 

завдання повинен підготувати його в тісній співпраці з відділами R&D і Product 

Management Festo Didactic. 

Інформація про завдання поширюється лише між особами, задіяними в розробці. 

Кожна особа, задіяна в розробці завдання, підписує документ, який гарантує 

нерозголошення отриманої інформації.  

Автори завдань мають бути знайомі з продукцією Festo Didactic. Можлива розробка 

спеціальних виконань станцій під конкурсні завдання для уникнення можливих 

переваг під час проведення конкурсу у будь-якої з команд перед іншими. Цей факт 

ускладнює залучення сторонніх авторів завдань. 

У разі, якщо автором конкурсного завдання є співробітник Festo (переважно), 

організатори конкурсу можуть направити експерта або групу експертів для 

спостереження. 

Приблизно за 6 місяців до конкурсу головний експерт і автор конкурсного завдання 

здійснюють перевірку основних деталей завдань. 

Всі експерти направляють підписаний договір про нерозголошення на адресу 

головного експерта за напрямом 04 «Мехатроніка» 

За 3 місяці до конкурсу 1(одна) мехатронна станція з 2(двох) або 3 (трьох) 

оприлюднюється на сайті Worldskills. 

Конкурсні завдання з напрямку 04 «Мехатроніка» тісно пов'язані з апаратним 

забезпеченням, що використовується. Таким чином, неможливо внести серйозні 

зміни незадовго до початку змагань. Завдання щодо оптимізації, пошуку та усунення 

несправностей можуть бути визначені на змаганнях і повинні представляти 30% від 

загальної кількості балів 

Для проведення чесного конкурсу автор зобов'язаний тримати завдання e секреті. 

Довірена особа може контролювати підготовку завдання, отримавши від старшого 

експерта завершені конкурсні завдання за 3 місяці до змагань. 

 


