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Вступ

Що таке турнір?

Останніми роками в Україні дедалі популярнішим стає брати 
участь у різних турнірах . З’явилися тюфівці, тюмівці, тюхівці, . . . 
Слово «турнирник» постало в одному ряді зі словами «олімпіад-
ник» й «мановець» . Щороку кількість учасників у турнірах росте . 
Однак через брак досвіду участі в таких змаганнях багато команд, 
особливо тих, що виступають уперше, показують досить невисокі 
результати порівняно з командами-корифеями турнірного руху, 
що виступають у цьому виді змагання для школярів уже не один 
рік . Метою даної книги є саме усунення цього розриву . Тому почне-
мо з визначення, що ж таке турнір .

Турнір — це командне змагання для школярів, у якому пріори-
тетним є не особистісний, а колективний метод розв’язання задач .

Безумовно, це визначення не претендує на завершеність у від-
творенні основних ознак турніру, однак, на наш погляд, відбиває 
головну його характеристику — можливість розв’язання завдань 
спільно, що вчить школярів працювати в колективі, а також пере-
творює підготовку на цікавий і захоплюючий процес .

Ще однією невід’ємною характеристикою турніру є той факт, 
що на оцінку розв’язання задачі командою впливає не тільки журі, 
але й інші учасники бою .

Бій — це дія в ході турніру, протягом якого кожна з команд допо-
відає свій розв’язок, опонує розв’язок завдання суперників, рецензує 
доповідь однієї команди і його опонування іншою командою .

В одному бою може брати участь від двох до чотирьох команд .
Таким чином, команда-доповідач повинна не тільки справити 

гарне враження на журі, але й відповісти на питання інших ко-
манд — учасниць бою . Водночас, оскільки команда одержує оцінку 
не тільки за доповідь, але й і за опонування, і за рецензію, то запо-
рукою перемоги під час бою дуже часто стає коректний і якісний 
виступ опонента й грамотно і правильно побудований виступ ре-
цензента .

Доповідач — член команди-доповідача (зазвичай один учень, 
іноді двоє: якщо доповідачів двоє, то представлене розв’язання 
називається співдоповіддю), що представляє журі й іншим учас-
никам бою розв’язання, підготовлене його командою . Зазвичай це 

людина, що найкраще обізнана в даній проблемі, тому що трива-
лий час вона має відповідати на питання й зауваження опонента 
й рецензента самостійно, і лише на останньому етапі обговорення 
розв’язання до доповідача може підключитися вся команда .

Опонент — член команди-опонента (один, дуже рідко — два 
учні), чия мета — охарактеризувати представлене розв’язання, 
відзначити його позитивні й негативні сторони, якщо це необхідно, 
указати помилки, не виходячи за рамки доповіді .

рецензент — член команди-рецензента (завжди — один учень), 
чия мета — оцінити роботу доповідача й опонента, відзначити — які 
плюси й мінуси в роботі доповідача опонент помітив, а які — ні .

Примітка. Оцінки за доповідь, опонування й рецензію дифе-
ренційовані (середній бал доповідача множиться на 3, опонента — 
на 2, рецензента — на 1) . Але оскільки кожна команда протягом 
бою тільки один раз виступає в кожній із зазначених ролей, то шан-
си всіх команд рівні .

Кожний бій складається із трьох дій, кожна з яких оцінюється 
окремо . У ході дії одна з команд доповідає, одна — опонує, одна — 
рецензує (за винятком окремих випадків) . Іноді одна команда спо-
стерігає (виступає в ролі спостерігача) .

найпростіше зрозуміти структуру турнірного бою, розглянув-
ши його схему . Вона має три різновиди:

Команда № 1 Д О О Д

Команда № 2 О Д Д О

Команда № 1 Д Р О

Команда № 2 О Д Р

Команда № 3 Р О Д

Команда № 1 Д С Р О

Команда № 2 О Д С Р

Команда № 3 Р О Д С

Команда № 4 С Р О Д

Д — доповідач; О — опонент; Р — рецензент; С — спостерігач .

Примітка. Спостерігачі — команда, яка у більшості випадків 
взагалі не бере участі в дії, оцінок не отримує (лише в деяких тур-
нірах команда-спостерігач одержує право брати участь у полеміці 
команд) .



6 Гребенюк Ю. В., Зарицький О. М. «Турнір як гра» Вступ 7

У кожній із цих схем: стовпчик — це одна дія, а рядок — ролі 
команди в кожній із дій .

Для визначення рядка в схемі кожної з команд звичайно про-
водиться конкурс капітанів .

Крім команд, ще двома основними учасниками бою є журі й ве-
дучий . Завдання ведучого — стежити за дотриманням регламенту, 
знімати некоректні питання; при цьому ведучий не має права ко-
ментувати дії жодної з команд, ставити питання і взагалі порушу-
вати хід бою, за винятком випадків, передбачених регламентом . 
Завдання журі — оцінити з «наукової» точки зору виступ кожно-
го з учасників дії (оцінки виставляються за роботу всієї команди) . 
При цьому члени журі мають право поставити питання уточнюю-
чого характеру до всіх учасників дії (у спеціально відведений для 
цього регламентом час) .

регламент — це свого роду «Конституція турніру», збірка пра-
вил, за якими проводиться турнір . Під час ведення бою регламен-
том керується ведучий, ним же визначається час, відведений на ви-
конання кожної дії й т . ін . Будь-яка зміна в регламенті турніру має 
бути обговорена на спільному засіданні членів журі, оргкомітету 
й керівників команд .

на завершення цього короткого екскурсу в «надра» турніру, хо-
четься зазначити: турнір — одне із найцікавіших і захоплюючих 
змагань для школярів . його не можна порівняти з іншими інтелек-
туальними змаганнями, що проводяться в наш час . Перефразову-
ючи слова з відомого сучасного фільму, можна з певністю сказати: 
«Турнір — це інше!»

Основні ознаки турніру  
й відмінність від олімпіад

Аби розвіяти думку, що турнір — це просто командна олімпіа-
да, перерахуємо найголовніші його ознаки .
1)  Турнір — це командне змагання . В одній команді можуть бути 

від 2 до 5, іноді, 6 учнів (визначається регламентом турніру) . 
Звичайно — від 4 до 6 .

2)  Завдання турніру надаються командам задовго до його початку 
(за винятком завдань фінального бою на деяких турнірах), що 
дозволяє більш повно й всебічно їх вивчити .

3)  У більшості турнірів пропоновані завдання не мають єдиного 
правильного розв’язання, що дає поживу для виступу опонента 
й рецензента .

4)  У ході бою, тобто під час захисту розв’язання задачі, а також 
оппонування й рецензування бере участь не один учасник, а вся 
команда .

5)  Готуючи на турнірі розв’язання, тут, на відміну від олімпіади, 
дозволяється використання літератури й допомоги керівників . 
найчастіше розв’язання учасників спираються на знання, які 
помітно виходять за рамки звичайної шкільної програми, що 
дозволяє учасникам розширити свій кругозір .

6)  на оцінку членів журі впливає не тільки якість доповіді, але 
й відповіді на питання інших учасників бою, опонування, ре-
цензія . До того ж оцінку члена журі можна попросити проко-
ментувати, а це означає, що учасники бою завжди можуть ді-
знатися причини виставляння тієї або іншої оцінки . це сприяє 
більш коректному поводженню команд і зняттю відчуття воро-
жості між учасниками турніру після бою (що іноді спостеріга-
ється в ході проведення олімпіад) .

7)  Ще однією відмітною якістю турніру є те, що неправильне 
розв’я зан ня задачі не завжди веде до поразки (на відміну від тих 
же олімпіад) . Гарні опонування й рецензування можуть привес-
ти й до перемоги .
на завершення опису відмінностей й основних характеристик тур-

нірів наведемо класичну схему проведення Всеукраїнського Турніру:
Проводиться жеребкування серед всіх команд, що приїхали (нехай,  y
приміром, їх було 16) . Кожна команда одержує номер від 1 до 16 .
Примітка. Жеребкування проводиться для більшої об’єктивності 

турніру . Саме вона визначає, з якими суперниками і в яких групах 
буде грати команда . Таким чином, виключається можливість підсу-
жування комусь із учасників .

Виписується так звана «змійка» ігор (4 чвертьфінали): y

1-й чвертьфінал

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

2-й чвертьфінал

1 2 3 4

6 7 8 5

11 12 9 10

16 13 14 15
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3-й чвертьфінал

1 3 5 7

2 4 11 9

8 6 12 10

15 13 14 16

4-й чвертьфінал

1 2 6 8

4 3 9 10

7 5 12 11

14 16 15 13

Стовпчик — це бій, а кожні 4 бої — 4 стовпчики, об’єднані в одну 
таблицю, — це тур (у цьому випадку — чвертьфінал) .

Бали за кожний чвертьфінал додаються . Однак зараз важливі- y
ше значення під час визначення півфіналістів має не сума балів, 
набраних у всіх боях, а сума рейтингів команди . Справа в тому, 
що різні члени журі по-різному ставлять оцінки . Відповідно, 
в умовах ведення більш-менш рівної гри команда в одному бої 
може набрати набагато менше балів, ніж в іншому (всі бої в рам-
ках одного туру проводяться одночасно в різних аудиторіях) . 
Для цього й уведене поняття «рейтинг команди» .
рейтинг — величина, що показує відносне місце команди в турі, 

що враховує не тільки набрану суму балів, але й місце команди піс-
ля бою (від 5 до 0 балів) .

Примітка. Як визначити рейтинг команди після бою, див . у ви-
сновку .

За результатами всіх чвертьфіналів визначаються кілька кра- y
щих команд, які стають півфіналістами (число таких команд 
оговорюється оргкомітетом на початку турніру) .
Інші команди одержують дипломи учасників . У цьому випадку 

півфіналістів буде 9 . Кращі команди визначаються за сумою рей-
тингів, а в разі їх рівності — за сумою набраних балів . ці 9 команд 
розташовуються так:

Півфінал
1 2 3
6 5 4
7 8 9

Команда № 1 — це команда, що набрала найбільшу суму рей-
тингів у чвертьфіналах, команда № 2 — та, що посіла відповідно 
друге місце, № 3 — третє й т . ін .

Далі влаштовується півфінал, де стовпець — це знову ж бій .  y
Півфінал звичайно грається здвоєний, тобто проводяться два 
бої у тому самому складі . При цьому вирішальною вже є сума 
балів за обидва бої (склад журі не міняється) .

 У фінал виходить по одній команді-переможниці з кожної групи 
(3 фіналісти), а ті, що посіли у своїх групах 2 місця, одержують 
дипломи III ступеня . (Хочеться відзначити, що максимальне 
число переможців регламентоване Міністерством освіти (це сто-
сується й турнірів й олімпіад) і не може перевищувати 50 % від 
загального числа учасників) .
У фіналі розігруються або один диплом I ступеня і два II сту- y
пеня; або два дипломи I ступеня, один — II; або, у виняткових 
випадках,— три дипломи I ступеня . При цьому місце команди 
залежить не стільки від кількості набраних балів, скільки від 
розриву в балах з іншими командами . Так, приміром, на фі-
налі Всеукраїнського Турніру Юних Фізиків (надалі — ТЮФ) 
2005 року розрив між командами Одеси й Харкова склав усього 
0,4 бали, у зв’язку з чим було ухвалене рішення про присуджен-
ня двох дипломів I ступеня . Однак в абсолютного переможця 
турніру (команди, що набрала найбільше балів у фіналі) є ве-
личезна перевага порівняно з іншими командами — вони одер-
жують право забрати кубок (якщо такий на турнірі існує) і фор-
мувати зі своїх учасників склад команди, що буде представляти 
Україну на відповідному Міжнародному Турнірі (якщо такий 
проводиться) .

Охарактеризувавши коротко, що ж таке турнір, перейдемо те-
пер до більш докладного опису теорії турнірів та їхньої структури .

теорія турнірів

Ви вже знаєте, що таке турнір, чим він відрізняється від особис-
тих олімпіад і які турніри бувають . Сподіваємося, що вас зацікавив 
цей вид змагань . Але самого лише інтересу недостатньо, варто ще 
знати правила гри . Адже турнір — це гра й у тактичному, й в ак-
торському плані, але про це пізніше . . . Як відомо, будь-яка гра має 
свої правила, і тільки дотримуючи їх, можна домогтися позитивно-
го результату . І турнір не є винятком . Як і у будь-якому змаганні, 
на турнірах є свої звичаї й закони, які формують звід правил ре-
гламенту . В ідеалі він, як і армійський устав, повністю погоджує 
поводження й взаємини між суб’єктами змагання (гравцями, журі, 
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оргкомітетом) . насправді ж далеко не всі моменти очевидні й де-
які можуть трактуватися по-різному . Тому майже у всіх команд-
новачків виникають труднощі з адаптацією на початку своїх висту-
пів . Чому так відбувається? Все дуже просто . Практика проведення 
особистісних конкурсів й олімпіад дуже схожа на написання шкіль-
них контрольних робіт: «Прийшов, побачив, написав . . .» І, крім 
двох «найскладніших» правил: «калькуляторами користуватися 
не можна» й «час написання — 4 години», учасникові нема чого 
дотримуватися . Тим же, хто вперше зіштовхуються з турніром, до-
водиться долати зовсім новий для себе вид діяльності, що містить 
у собі: дослідницьку роботу, формування з її результатів лаконіч-
ної доповіді й захист своєї позиції . Кожний з етапів вимагає від 
учасників уміння працювати в колективі, вести дискусію, грамот-
но й чітко викладати свої думки науковою мовою й паралельно із 
цим дотримуватися регламенту в ході виступу .

Сполучення всіх цих факторів не є простим завданням, а тим 
більше для новачків . Тому часто команди, що беруть участь у тур-
нірах уперше й не мають досвіду, рідко досягають високого резуль-
тату в першому сезоні свого виступу . Підвищити свій рівень мож-
на, лише граючи впродовж двох-трьох років . Тож у цьому розділі 
ми поставили собі на меті допомогти молодим командам докладні-
ше розібратися в правилах, звичаях, термінології й організації тур-
нірів України . Розділ буде корисний і командам, що брали участь 
у таких змаганнях раніше, адже ми спробували на підставі свого 
досвіду навести безліч прикладів, а також пригадати всі хитрощі 
й тонкощі, які зможуть вам допомогти під час вашого виступу .

1.1. правила турнірів

Як ми вже знаємо, основним правовим документом, що регулює 
проведення турніру, є регламент . Звичайно ж, у правилах кожного 
турніру є свої особливості, а в деяких навіть істотні відмінності . Од-
нак переважну більшість все-таки поєднує загальна опорна струк-
тура . І в ній існують такі поняття:

1) права й обов’язки ведучого, членів журі й учасників команд;
2) жеребкування й конкурс капітанів;
3) ігрова змійка й схема;
4) доповідач, опонент, рецензент, спостерігач та їхні ролі;
5) часовий регламент бою;
6) результати бою, бали, рейтинг;
7) етапи турніру та їх особливості;

8) переможці й призери;
9) особиста першість;
10) апеляція результатів і проведення боїв .
Ми не будемо переписувати витримки з текстів турнірних пра-

вил, там і так все строго викладено . натомість спробуємо простою 
і зрозумілою навіть для новачка мовою викласти суть всіх понять 
і можливі варіанти їх розуміння . Тож давайте розберемося деталь-
ніше з кожним з пунктів .

Права й обов’язки ведучого, членів журі й учасників команд

Про права й обов’язки ведучого й журі ми окремо поговоримо 
в наступному однойменному розділі . Зупинімося на учасниках ко-
манд .

на всіх етапах турнірів існують обмеження щодо кількості грав-
ців у команді . на регіональному рівні ліміт, звичайно, інший — 
6–7 чоловік . на Всеукраїнському рівні, як правило, це вже п’ять 
учасників, мінімум — двоє (щоб уже сформувалася якась команда) .

У правовому плані зі складу команди виділяється тільки одна 
людина — капітан . Він єдиний, хто може бодай у будь-який спосіб 
вплинути на організаційну частину проведення бою . Інші ж учас-
ники команди мають право тільки на виступ як доповідач, опонент, 
рецензент і на репліку в рамках полеміки команд (у тому числі і як 
спостерігач) та уточнювальних питань . Якщо в ході бою виникає 
потреба звернутися до ведучого або до членів журі, учасники мо-
жуть зробити це через капітана . Тобто єдиним правочинним пред-
ставником команди є її капітан, і все спілкування з організаторами 
турніру може вести тільки він .

Така система контактування практикується, виходячи з умо-
ви елементарного дотримання порядку й погодженості дій під час 
проведення бою . Інакше, якщо кожний зі членів команди буде за 
власною ініціативою звертатися до ведучого (навіть із такими еле-
ментарними проханнями як: «Говоріть голосніше», «Повторіть 
сказане» або «Чи можна вийти з аудиторії?»), тоді турнір може про-
сто перетворитися на «базар» . Тому навіть для найпростіших по-
бажань, вимог і претензій існує капітан, який також зобов’язаний 
стежити за тим, чи варто відволікати ведучого й переривати хід 
бою своєю реплікою . Якщо команда дотримує цього правила, то 
вона виступає злагоджено й організовано, а тому до неї формується 
відповідне ставлення .

То які ж конкретно права має капітан? Персоніфікуючи собою 
команду, капітан має право:
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1 .  Представляти членів своєї команди й свого керівника . на від-
критті турніру й перед кожним боєм капітан презентує свою ко-
манду, керівників, тренерів, складає подяки . Також він може 
виголосити девіз і побажання іншим учасникам турніру .

2 .  Брати участь у жеребкуванні й конкурсі капітанів . За рішенням 
оргкомітету розподіл команд за ігровою змійкою перед почат-
ком турніру може відбуватися жеребкуванням або за результа-
тами окремого конкурсу капітанів або навіть всіх учасників ко-
манд (щось на зразок олімпіади) . Так само і для визначення ролі 
в ігровій схемі капітани перед кожним боєм за рішенням веду-
чого беруть участь у певному змаганні (це може бути й просте 
жеребкування) . Докладніше про конкурс капітанів ми погово-
римо в другій частині книги, у розділі «Тактична підготовка» . 
Після оголошення ведучим результатів змагання між капіта-
нами вони можуть у сформованій черговості вибирати роль для 
своєї команди (на деяких турнірах спочатку можна вирішити, 
яким за рахунком ви хотіли б вибирати, що потрібно з тактич-
них міркувань) .

3 .  Викликати на завдання, приймати виклик / відмовлятися від 
виклику . Заздалегідь (задовго до турніру) командам-учасникам 
пропонуються завдання, за якими ведеться дослідницька робота . 
Потім у ході боїв команди викликають одна одну для виголошен-
ня доповіді за обраним завданням . Отож, приймати й оголошува-
ти рішення про те, на яке завдання викликати, від якого виклику 
відмовлятися, а який приймати, має право тільки капітан .

4 .  Брати тайм-аути . Як і у спортивних іграх, так і в турнірах існує 
можливість взяти екстрену перерву . Зазвичай тайм-аути регла-
ментовані на одну хвилину і по одному разу для кожної коман-
ди в ході бою . За цей уривок часу можна виправити виявлену 
помилку, зняти напруження, що виникло під час дискусії, об-
говорити революційне питання й т . ін .

5 .  Попросити журі прокоментувати оцінки (крайні або навіть усі) . 
Якщо ви не згодні з оцінюванням вашого виступу або вам просто 
цікаво, з яких міркувань воно сформувалося, то капітан має пов-
не право попросити члена журі аргументувати своє рішення .

6 .  Подавати апеляцію . Якщо команду не влаштовує результат гри 
і є підстави говорити про порушення регламенту турніру ве-
дучим або журі в ході бою, тоді є сенс подавати апеляцію . До-
кладніше про порядок її оформлення й підстави виникнення — 
у кінці цього розділу .
Здійснення всіх прав команди повинне бути усвідомленим 

і заздалегідь продуманим, тоді як і в юридичній практиці можна 

говорити про запоруку успіху . Тому всім викладеним пунктам ми 
відвели окреме місце в розділі «Тактична підготовка» і розглянули 
їх якнайдетальніше .

Про те, що таке жеребкування, конкурс капітанів, ігрова змій-
ка і схема, ми вже з вами маємо уявлення . Тому перейдемо відразу 
до іншого .

Доповідач, опонент, рецензент, спостерігач та їхні ролі

У ході кожного бою від команди в кожній з ролей повинні висту-
пити представники . Під час вибору учасника, що буде представляти 
команду, слід не забувати про обмеження кількості виходів однією 
людиною . Звичайно протягом однієї гри дозволяється не більше двох 
виходів (тобто щоб не виходило, що хтось один і доповідає, і опонує, 
і рецензує) . Так само під час проведення всіх відбірних турів існують 
обмеження на кількість доповідей одним учасником (наприклад, не 
більше трьох доповідей у ході чвертьфінальних ігор) .
1. Доповідач презентує за обмежений час дослідницьку роботу 

своєї команди стосовно обраного питання.
Хочемо акцентувати увагу на тому, що розв’язання задачі має 

бути не обов’язково особистим . Адже турнір передбачає колективну 
роботу над науковою проблемою, а отже, в розробці одного питання 
можуть брати участь хоч всі члени команди одночасно (кожний у сво-
єму вузькому напрямку) . Тому доповідач біля дошки не обов’язково 
є одноосібним хазяїном пропонованого розв’язання, а лише пред-
ставником від команди, якому доручено його викласти (хоча, зви-
чайно, він повинен розбиратися в ньому краще від інших) .

У презентації доповіді є два ключових моменти, дотримання 
яких вимагає специфіка турніру:

Лаконічність; час обмежений, тому варто оформити свою мову  y
й демонстрації так, щоби незалежно від величини розв’язання, 
ви встигали викласти свої думки за 7—10 хвилин .
Сприйнятливість; своє розв’язання задачі доповідач обґрунто- y
вує й захищає в ході дискусії, тому доповідь має бути логічно 
послідовною і викладеною зрозумілою всім мовою . Якщо ви 
вводите у свою роботу оригінальні позначення, нові поняття або 
використовуєте маловідому теорію, то все це варто докладно по-
яснювати, адже ваша мета — довести свою роботу до слухачів .

2. Опонент оцінює переваги й недоліки доповіді. розбирає запро-
поноване доповідачем розв’язання, не нав’язуючи свого.
Ключове завдання опонента — розібратися за короткий час 

у чужому погляді на нетривіальну проблему, оцінити його й після 
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обговорення питань, що постали, зробити висновки . І при цьому 
важливо не згадувати про своє розв’язання, а цілком працювати 
в рамках припущень доповідача .
3.  рецензент оцінює роботу доповідача й опонента. 

Особливість цієї ролі в тому, що часу на підготовку, як правило, 
за регламентом у рецензента немає . І виступ його досить обмеже-
ний . Тому його завдання — за мінімальний час скласти план оціню-
вання роботи доповідача й опонента й дуже лаконічно виступити .

це, мабуть, найтонша роль у турнірі . Адже за пару хвилин розі-
братися в чужому докладі й до того ж зметикувати, чи конструк-
тивною була його критика, а потім ще й лаконічно виступити до-
сить непросто . Тому для успішного виступу вона вимагає досвіду 
й здатності до «розумового спринту» . Існує ще один важливий 
момент: рецензент не повинен перебирати на себе роль опонента . 
Тобто у своєму монолозі він лише оцінює тих, хто виступив, а не 
вимагає від доповідача з опонентом якихось пояснень і не ставить 
питання, отже, не виходить за рамки похвал і критики . це потре-
бує добре поставленої мови й задатків дипломатії .

Як правило, внаслідок специфіки цієї ролі гарна рецензія — 
рідкість, але якщо пощастить таку побачити — матиме дуже ефект-
ний вигляд (і оцінюється відповідно) .
4.  ну й, мабуть, згадаємо про таку роль, як спостерігач. Вона не 

часто зустрічається (тільки якщо грає четвірка) і має досить 
специфічний характер.
Спостерігач виступає поза конкурсом (тобто його робота не оці-

нюється) і залежно від правил турніру може висловитися або в по-
леміці команд, або взагалі після виставляння оцінок за дію . Для 
спостереження жоден представник команди не виділяється, тож 
висловитися може кожний . Через те цілком логічно, що в регла-
менті не передбачено часу для монологу спостерігача . Висловлюва-
тися можна, як і у полеміці команд, у вільному стилі .

Оскільки спостерігачам журі оцінок не ставить, до цієї ролі 
звичайно ставляться зневажливо . Однак залежно від правил турні-
ру, трапляється і й так, що, виконуючи роль спостерігача, можна 
вплинути на хід дискусії . Докладніше про це пізніше .

Часовий регламент бою

Як особливе поняття варто виділити часовий регламент бою . це 
чіткий розклад часу й черговості проведення заходів у рамках од-
нієї дії бою . Регламент бою в турнірі — це якась подоба розпорядку 
конференції або захисту наукової праці, тільки більше конкретна 
й докладна .

В ідеалі (за регламентом) ведучий має право секунда в секунду 
переходити від однієї частини дії до іншої, перериваючи виступаю-
чих на півслові . Однак з міркувань спортивного інтересу й створен-
ня дружньої обстановки такого зазвичай ніхто не робить . І якщо 
ви навіть не укладаєтеся у своєму виступі у відведений вам час, але 
ваші міркування звучать конструктивно й доцільно, то, скоріш за 
все, ведучий додасть хвилину-дві для завершення думки (але не за-
хоплюйтеся, час обмежений і його варто розумно використовувати) . 
Так що сприймати регламент занадто буквально не слід, оскільки  
ведучий і члени журі мають право як додати вам час, так і перерва-
ти вас (якщо ви не коректні або багаторазово повторюєтеся) . Із цьо-
го можна зробити висновок, що регламент — це динамічна струк-
тура, а часові межі, зазначені в ньому, можуть дещо варіюватися . 
Тобто якщо ви вмієте побудувати свою мову й тримаєтеся в рамках 
правил, то й час грає на вас, якщо ж навпаки — то проти .

А от про те, як поводитися, щоб регламент був «за вас» і чого не 
слід робити, щоб не виходило зворотного, ми обговоримо в наступ-
них частинах книги . Зразок регламенту бою на прикладі ТЮФу 
2007 р . ви знайдете в Додатку 2 . Такий вид мають бої практично 
всіх турнірів, можливо, лише з деякими відмінностями в терміно-
логії й у часових границях .

результати бою, бали, рейтинг

Ті, хто керуються принципом: «Головне не перемога, а участь», — 
можуть сміло пропускати цей пункт . Іншим же пропонована інфор-
мація буде корисна .

Ми, звичайно, з повагою ставимося до прихильників цього деві-
зу, але книга складалася, щоб допомогти вам не тільки грати, але 
й посідати призові місця (адже турнір — це змагання) . Тому пого-
воримо про результати вашої роботи: бали і рейтинг .

наприкінці кожної дії після виступу представників всіх команд 
члени журі виставляють свої оцінки . Звичайно на турнірах прийня-
то користуватися одним із двох видів виставляння балів: або бали 
від 1-го до 10-ти, або від 2-х до 5-ти зі знаками «+» й «–» . В окремому 
порядку на нараді членів журі приймається рішення про кількість 
крайніх оцінок, що відкидають під час підрахунку балів за дію . 
Крайні оцінки — це мінімальні й максимальні бали з усіх вистав-
лених за виступ . Відкидання крайніх оцінок використовується для 
підвищення об’єктивності суддівства . Всі члени журі — звичайні 
люди, тож думка кожного є суб’єктивною, тому, щоб збалансувати 
підсужування, засужування, помилки та інше, максимальні й міні-
мальні бали не розглядаються . Бувають ситуації, коли склад журі 
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є нечисленним, тоді оцінки можуть не відкидатися взагалі, або ж 
може відкидатися яка-небудь одна оцінка (звичайно нижня) .

Після того як лічильна комісія позбулася крайніх балів, обчис-
люється середнє арифметичне, що залишилося, й множиться на 
коефіцієнт — залежно від ролі тих, що виступали . Оцінки допові-
дачеві множаться на «3» (якщо коефіцієнт не знижений надлишко-
вими відмовами), опонентові — на «2», рецензентові залишаються 
без зміни (тобто на «1») . Результат, отриманий після множення, 
є остаточним і заноситься в ігрову таблицю . Після всіх зіграних 
під час бою дій бали кожної команди підсумовуються й виграють 
ті, у кого сума максимальна, друге місце присуджується наступній 
сумі балів і т . ін .

Для того щоб об’єктивно оцінювати команди з маленьким роз-
ривом у балах за результатами бою, було придумано таке поняття, 
як нерозрізненість . Кривдно буває, коли в змаганнях з бігу хтось 
долає фініш на півсекунди раніше за тебе, і після цього він перший, 
а ти другий . Але на спринтерських змаганнях головний «суддя» — 
секундомір і з його об’єктивністю не посперечаєшся . на турнірі ж 
оцінкою ваших досягнень є особиста думка кожного зі членів журі 
й коливання оцінок униз—угору на бал за рівносильні виступи — 
це нормальне явище (однаково хтось комусь сподобається більше) . 
Тому нерозрізненість дає можливість оцінити результат вашої робо-
ти рівноцінно з іншою командою, якщо різниця балів за бій невели-
ка . Тобто, наприклад, дві команди можуть посісти за результатами 
бою перше місце, якщо їхня сума балів відрізняється на 0,5 бала .

Для чвертьфінальних боїв поняття нерозрізненості звичайно 
діє завжди . Для півфінальних й фінальних можливе його повне ви-
ключення або зменшення різниці балів, що необхідна для її засто-
сування .

Всі команди грають окремими групами (по 3–4), і тому в кожній 
групі різний склад журі і ведучий . У кожному з боїв беруть участь 
команди з різним рівнем підготовки — одночасно три сильні або 
дві слабкі із сильною й багато інших варіантів . В одній групі, у ре-
зультаті, перше місце можна посісти, маючи, наприклад, 37 балів, 
а в іншій — 45, і команда, що набрала 37 балів у цій групі, може 
взагалі залишитися третьою . Різниця істотна, й вона може вплину-
ти на результати турніру . Однак на бали, набрані в ході бою, впли-
вають такі фактори: склад журі, рівень зіграних завдань, співвід-
ношення в підготовленості команд . Тому більш важливим фактом 
є не кількість балів за гру, а місце, яке посіла команда, тобто від-
носна оцінка команд . Для фіксування цього результату використо-
вується рейтинг .

рейтинг — це система балів, що нараховують командам за міс-
ця, які вони посіли, в зіграних боях . Вони накопичуються в ході 
всіх відбірних турів і за остаточною сумою визначаються команди, 
що проходять у наступні етапи змагання . Тобто більш важливою 
оцінкою ваших виступів у чвертьфіналах є рейтинг, і тільки у ви-
падку його рівності з іншою командою розглядається сума балів, 
набраних за бої .

Рейтинг визначається залежно від місця й наявності нерозріз-
неності за спеціальною таблицею (якщо є нерозрізненість, то ко-
мандам нараховують рівний рейтинг) .

Бали

Місце

1 2, 3 або 4 2 3 й 4 3 й 4

Σ ΣP P xj  1 − Σ ΣP P x2 1< − Σ ΣP P xj  2 − Σ ΣP P xj < −2

ΣP aj  5 5 4 4 3

a P bj> Σ  4 4 3 3 2

b P cj> Σ  3 3 2 2 1

c Pj> Σ 2 2 1 1 0

Де a, b , c  — кількість балів, обговорена в правилах турніру, 
x  — різниця балів . ΣPj  — сума балів команди, що посідає поряд-
кове місце j  в даному бої, округлена до цілого .

Етапи турніру і їхні особливості

Турніри всеукраїнського рівня відбуваються за кілька етапів 
(турів):
1 .  Чвертьфінал (відбірний) .
2 .  Півфінал (визначення фіналістів) .
3 . Фінал .

Давайте розберемося з особливостями й відмінностями:
1 .  Чвертьфінал . Із чвертьфіналами, я думаю, все зрозуміло, пере-

йдемо до півфіналу .
2 .  Півфінал . За результатами відбірних чвертьфінальних боїв 

формується список команд, що пройшли в півфінал . Кількість 
команд, що грають у півфіналі, затверджується на відкритті 
турніру й оголошується учасникам . Їхня кількість залежить 
від загальної кількості учасників, зазвичай це близько 70 % від 
числа всіх команд . У такий спосіб заздалегідь, ще до початку 
ігор, визначається, скільки кращих команд пройдуть у півфі-
нал, і це рішення не змінюється в ході турніру .
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У півфінальній дії окремо оговорюються такі моменти, як: кіль-
кість відмов, тайм-аутів, виходів одним учасником, облік рейтин-
гу, а також порядок виходу у фінал . цей етап складається звичай-
но зі здвоєної простої гри (з перервою між двома частинами) і має 
особливу схему:

Д Р О О Р Д

О Д Р Д О Р

Р О Д Р Д О

Таким чином, кожна з команд виступає двічі в одній і тій же 
ролі, і такі моменти, як кількість виходів і відмов, стають найбільш 
важливими . Їх обговоренню слід приділяти особливу увагу .

Можлива й така тонкість: півфінал може розглядатися як два 
окремих коротких бої, й у результатах ураховується рейтинг за 
кожний з них . Тому можна випередити всіх за сумою балів за оби-
дві гри, але, програвши в одній з них, не пройти за рейтингом . Зви-
чайно такий варіант оцінювання півфіналу не практикується, од-
нак варто стежити за будь-яким поворотом подій .

Завдання для півфіналу відбираються у спеціальний спосіб . Їх 
кількість оговорюється в правилах турніру . Капітанам команд, що 
пройшли у півфінал, видаються таблиці зі списками назв всіх за-
вдань і вільних полів праворуч від них . Учасникам пропонується 
100 наданих їм балів розподілити між своїми кращими завданнями 
й заповнити відповідні поля . Потім ці таблиці слід здати організа-
торам, і вони визначать, які завдання є пріоритетними для кожної 
із груп команд, що склалися в півфіналі . Потім ці списки оголошу-
ються учасникам . Такий варіант відбору завдань проводиться, щоб 
зробити півфінальні ігри найцікавішими й конструктивними .

Розподіл команд по групах відбувається, виходячи з їх розта-
шування в турнірній таблиці за результатами відбірних ігор . на-
приклад, якщо в півфінал вийшли 9 команд і будуть гратися три 
трійки, то це робиться за такою схемою:

1
6
7

2
5
8

3
4
9

Для іншої кількості команд логіка схеми та сама . Тобто за рей-
тингом місця вибудовуються змійкою (як показано стрілками), 
а групи формуються по вертикалі .

Можливий варіант проведення турніру, коли через нечислен-
ність команд не проводиться півфінал, а кращі за результатами ко-
манди відразу виходять у фінал .
3 . Фінал . У фіналі можуть грати 3—4 команди (зазвичай все-таки 

три) .
Фінал, як правило, грається за новими завданнями (їх близько 

5—6), які видаються учасникам у день гри за 4—5 годин до бою . 
цей час їм приділяється для їх обговорення й розв’язання .

Правила фінального етапу ті самі, що й звичайної чвертьфіналь-
ної гри, тільки з нюансами стосовно таких моментів, як відмови, 
виходи й т . ін . Ще окремо оговорюється наявність нерозрізненості 
та її обмеження (це стосується й півфіналу) .

У деяких турнірах фінальний конкурс капітанів являє собою 
особливе дійство (це може бути спеціальне змагання або особиста 
олімпіада) . Як це виглядає, ми розповімо на прикладі експери-
ментального туру в ТЮФі, у якому беруть участь тільки капітани, 
у розділі «Особливості ТЮФу» .

Переможці й призери

Як і за правилами Всеукраїнських олімпіад, на турнірах прак-
тикується нагородження не більше 50 % від числа всіх команд . За-
звичай організатори намагаються належним чином оцінити макси-
мальну кількість учасників і присуджують призові місця половині 
команд, що беруть участь у турнірі .

Третіх, других і перших місць може бути кілька . Перше місце, 
як і переможець турніру, звичайно одне . Рішення про присуджен-
ня першого місця декільком командам приймається окремо . Таке 
може відбутися або при повному збігу кількості балів у фіналі, або 
при обліку нерозрізненості (якщо заздалегідь обговорена можли-
вість її використання) . Коли за перемогу в турнірі присуджується 
кубок, медаль або інший знак відмінності, то його одержує, зви-
чайно ж, абсолютний переможець .

Для присудження другого й третього місця використовуються 
переважно два таких варіанти:
а) Другий диплом одержує команда, що посіла другу позицію у фі-

нальній грі . Тоді третій присуджується тій, що програла фінал, 
й певному відсотку кращих півфіналістів, що залишилися за лі-
нією фіналу . Однак такий спосіб розподілу місць застосовується 
рідко й за умови малої кількості команд .

б) Коли ж турнір досить численний, то присвоєння других і третіх 
місць відбувається в такий спосіб . Всі команди, що вийшли у фі-
нал, автоматично одержують другі дипломи (і борються за перший) . 
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Для розподілу третіх місць півфінальні групи намагаються сфор-
мувати так, щоб їхня кількість дозволяла нагородити всі команди, 
що посіли другу позицію за результатами гри у півфіналі .
Якщо реалізується варіант, коли півфінал проводити нерента-

бельно, то присудження третіх місць відбувається за розташуван-
ням команд у рейтинговій таблиці .

Особиста першість

Щоб не відриватися від оцінки індивідуальних досягнень грав-
ців команд, у турнірному русі існує особиста першість . У різних 
турнірах воно має свій характер . це може бути нагорода за кра-
щий виступ: кращий опонент, найцікавіше уточнююче питання 
й т . ін . — або за максимальну суму балів, набраних учасником за 
відбірні бої турніру (рахуються вони за особливим методом) .

номинанти в особистій першості одержують грамоти, дипломи, 
призи або спеціальні премії залежно від традицій турніру .

апеляція результатів і проведення боїв

У випадку незгоди учасників із проведенням бою або з його ре-
зультатами вони мають право подавати апеляцію, якщо така мож-
ливість обговорена регламентом . Турнір проводиться в рамках 
певної системи правил, які є свого роду правовим документом . У та-
кому випадку, якщо фіксується їх порушення, є сенс розбиратися 
в ситуації, що склалася . Для цього й існує можливість апеляції .

Порядок її подачі чітко сформульований у правилах ТЮФу, 
які містяться в додатку 2 . Варто відзначити тільки, що подається 
апеляція винятково капітаном команди, і якщо мова йде про які-
небудь порушення, то слід мати докази й підтверджуючу сторону: 
інша команда, член журі, ведучий . Результати розгляду залежать 
від обґрунтованості й істотності проблеми й виносяться на засідан-
ні журі й організаційного комітету турніру .

1.2. Доповідь

Згідно з Тлумачним словником Ушакова, доповідь — це повідом-
лення на наукову тему в учених зборах; публічна лекція .

Ми впевнені, що читачеві знайомо це поняття . Вам точно до-
водилося в школі готувати повідомлення на задану тему, читати 
реферат або просто відповідати біля дошки — все це своєрідні 
форми доповідей . Таким чином, нас цікавить така форма роботи, 
у якій сполучаються три фактори: підготовка з певного наукового 

питання (розв’язання), формування результатів (складання до-
повіді) і публічний виступ з їх викладом (доповідь на турнірі). 
Причому турнір передбачає, що ми повинні провести не просто ре-
феративну обробку інформації, а зайнятися дослідницькою робо-
тою, що вимагатиме від нас і добірку матеріалу, і постановку про-
блеми, і пошук оптимального підходу, і, звичайно ж, творчої ідеї . 
Останнє — ключове, із цим ви рідко зустрічалися в школі, осо-
бливо в природничих науках, тому доведеться попрацювати . Але 
справа того варта, і, коли почнуть з’являтися перші результати 
вашої праці, ви повною мірою відчуєте весь інтерес колективної 
творчості .

Давайте розбиратися зі складанням доповіді на наочному при-
кладі . Отже, нехай перед нами поставлене завдання: «Розробіть 
проект космічної експедиції на Марс» .

Проблема актуальна, чи не правда? Мабуть, буде цікаво розібра-
тися . Зверніть увагу, що в наданій умові всього п’ять значеннєвих 
слів, а наскільки широке питання вони перед нами ставлять .

Дослідницька робота (розв’язання задачі)

Почнемо з першого враження від завдання . Що вам відразу 
впадає в око при прочитанні умови? Проблема начебто б сформу-
льована чітко, але не зрозуміло, якими засобами й методами ко-
ристуватися для її розв’язання . Відразу постає мільйон питань: 
«Пілотований чи ні повинен бути політ?», «Яким взагалі способом 
добиратися на Червону планету: полетіти на ракеті, а може, теле-
портуватися?», «У які часові й фінансові рамки слід укластися?», 
«Якщо відправляти космонавтів, то як забезпечити їх харчування 
під час тривалого перельоту?» тощо . Як ми бачимо, задачка, ви-
кладена буквально двома словами, викликала відразу ж цілий ряд 
питань із галузі виробничих технологій, економіки, простого побу-
ту й навіть фантастики . Загалом, відразу й не розбереш, з якого ж 
боку нам підійти . У чому ж справа? А в тому, що ми зіштовхнулися 
із завданням турнірного типу .

Виконуючи домашнє завдання, розв’язуючи самостійну роботу 
або контрольну, ви звикли до питань, у яких є вхідні дані (у Пе-
трика в лівій кишені п’ять яблук, а в правій — два) і конкретно 
поставлене завдання (скільки в Петрика яблук?) . Тобто ми маємо 
чітку мету й засоби до розв’язання . А от коли проблема сформульо-
вана по-турнірному, у нас є тільки мета (та й то «розпливчаста»), 
а от засоби доводиться шукати самостійно . Іншими словами, розділ 
вхідних даних залишається відкритим, і заповнювати його пови-
нен найрішучіший .
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З турнірним підходом навіть завдання про Петрика можна по-
вернути як завгодно: у питанні «Скільки всього яблук?» не сказа-
но, що рахувати треба саме в кишенях . Раптом у Петрика яблука 
ще й у руках; і навіть якщо ми додамо в питання умову про кишені, 
то хто сказав, що в хлопчика їх тільки дві?

Але не будемо знущатися з дитячою задачкою, а повернемося 
до нашого проекту . Отже, як ви вже, напевно, догадалися, у першу 
чергу нам з вами треба конкретизувати для себе постановку пробле-
ми, тобто з’ясувати, у якому саме напрямі вести розробки .

Відразу ж напрошується такий підхід до справи: взяти й сфор-
мулювати собі завдання так, як нам заманеться, наприклад, буде-
мо працювати над телепортаційною станцією . Так, звучить краси-
во й заманливо, але чи рушимо ми в наших дослідженнях з мертвої 
точки? Треба ставити перед собою реальні завдання .

Ми пропонуємо іншу тактику дій — почати з пошуку матеріалу . 
Адже ми живемо в епоху панування інформації, і знайти її прак-
тично не викликає турднощів . І тут всі засоби й джерела гарні .

До ваших послуг:
шкільна й районна бібліотеки; y
центральний міський книжковий фонд; y
локальна комп’ютерна мережа; y
Інтернет; y
зрештою, консультації викладачів, допомога друзів і батьків . . . y
Загалом, для допитливого розуму продовжити цей список не 

проблема .
Але от питання: що ж шукати? Адже ми ще не визначилися на-

віть із галуззю досліджень, а що вже тоді говорити про напрям по-
шуку? Відповідь проста . Давайте почнемо хоча б із умови задачі . 
Результати пошуку будуть найрізноманітнішими: від історії розро-
бок важких міжпланетних кораблів Сергієм Павловичем Корольо-
вим і відомої Місячної експедиції США до безлічі літератури фан-
тастичного жанру й футуристичних розробок західних учених .

Отже, уже інформації до міркування в нас достатньо . Відкладе-
мо поки її . Тепер рухаємося далі . Пам’ятаєте про ту купу питань, 
що у нас виникла при першому прочитанні умови завдання? Тепер 
і вони «підуть у хід» . Шукайте буквально стосовно кожного питан-
ня, що спадає на думку, аж до абсурдних — типу тієї ж телепор-
тації або надсвітлового просторово-часового стрибка (тут теж може 
виявитися щось корисне) .

Отже, нехай наш інформаційний пошук проведений, і ми має-
мо безліч різноманітного матеріалу: виписки й копії із книг, дру-
кована продукція, файли на жорсткому диску комп’ютера й інших 

цифрових носіїв, та й у голові ви тримаєте безліч порад і суперечок 
на космічну тему . Тепер перед нами найбільш складний, але най-
цікавіший етап — відбір корисної інформації . Коли ми проводили 
пошук, то лише поверхово знайомили з матеріалом: пробігли через 
рядок, а то й через сторінку — і все . Зараз доведеться вивчити літе-
ратуру докладніше й зробити висновки, що буде для нас корисним, 
а що ми залишимо просто для загального розвитку .

Паралельно з етапом фільтрації знайденого нам доведеться по-
міркувати над першою ключовою частиною розробки проекту . Ми 
повинні сформулювати перед собою конкретні напрями досліджен-
ня й розпланувати хід розвитку розв’язання . Як це зробити? Тепер 
ми глибше знайомі з темою нашого питання . У нас є дані про істо-
рію розробок у цій галузі, допущені помилки і досягнуті результа-
ти, і, нарешті, про сучасні ідеї й міркування . Таким чином, ми вже 
володіємо якоюсь базою знань і можемо зробити висновки про те, 
який зі шляхів розвитку може виявитися більше перспективним, 
а який, можливо, і заведе у глухий кут . Важливо звернути увагу, 
у якому напрямі зроблені просування й досягнуті успіхи або зна-
йти те, що несправедливо було забуте (якщо пощастить) .

Як ви бачите, такий підхід, як пошук, а потім постановка про-
блем, дуже зручний, тому що дослідник уже має якісь підстави для 
вибору того чи іншого шляху розв’язання . Такий метод незамінний 
у задачах, де в умові використовується рідкісна термінологія або 
невідомі вам поняття, тому що в цьому випадку взагалі не зрозу-
міло, чого від вас хочуть . Але варто трохи «покопати» — і все на 
поверхні .

Повернімося до прикладу . Ми знайшли найрізноманітніші ма-
теріали: літературу з ракетобудування, проекти ракетних двигу-
нів, дослідження в галузі наденергомісткого палива, матеріали про 
допомогу з виживання людини за несприятливих умов, книги з фі-
зики, хімії, математики, медицини й ще багато чого .

«О-го-го,— скажете ви .— Та щоб це все вивчити, сто років по-
трібно!» Отже, для того щоб ми впоралися якомога раніше, нам 
і доведеться вирішити, чого ми хочемо досягти, й розпланувати 
свої дії .

Зараз вступають у дію наші амбіційність і здоровий глузд . Якщо 
ми поставимо перед собою завдання виконати проект до гвинтика 
в пусковій ракеті й напису на скафандрі космонавта, то нам не до-
могтися успіху й за двісті років . З іншого боку, якщо всі наші до-
слідження виллються в таку доповідь: «ну, ми посадимо всіх у кос-
мічний корабель і відправимо на Марс . Доповідь завершено»,— то 
результату, вищого, ніж сміх в аудиторії, нам не дочекатися . Мета 
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повинна бути реально досяжною . Але й не варто занижувати свої 
здібності . Важливо почати з головного, а от уже до яких дрібниць 
вам удасться дійти, буде залежати від часу й наполегливості .

Ми спробуємо проробити наш проект до рівня способу з техніч-
ними рекомендаціями, до його реалізації . 

І поставимо ми перед собою, мабуть, таке завдання:
«розробити проект пілотованого польоту (не менше п’яти чоло-

вік) на Марс із забезпеченням оптимальних умов для дослідження 
його поверхні безпосередньо на місці» .

Розберемося по черзі, звідки ми взяли кожну з умов .
1 . насамперед пілотованість необхідна для динамічності й резуль-

тативності проекту . В іншому випадку ефективно управляти ав-
томатикою на таких відстанях практично неможливо, а в разі 
виникнення позаштатних ситуацій місія взагалі приречена на 
провал .

2 .  наявність не менше п’яти чоловік на борту — зразкова цифра . 
Але вона обумовлена тим, що в космічного корабля повинен 
бути екіпаж й окремо бригада вчених дослідників у різних га-
лузях . Так що двома людьми не обійдешся .

3 .  Чому ми вибрали варіант космічного перельоту, а не «квантовий 
стрибок» (як в однойменному телесеріалі), думаю, зрозуміло .

4 .  Оптимальні умови для досліджень потрібні для виправдання 
всього проекту . Адже якщо просто так злітати на Червону пла-
нету, щоб подивитися околиці, то єдине, що ми одержимо, — це 
переконливу першість у Книзі рекордів Гіннеса в розділі «най-
дорожча прогулянка в історії людства» .

5 .  навіщо проводити дослідження безпосередньо на Марсі? 
Можна ж зробити тисячі фотографій поверхні, зібрати зразки 
ґрунту, а потім повернутися на Землю й все це благополучно 
обробити . Але не все так просто . Єдиноразовий міжпланетний 
політ занадто нерентабельний, це рівноцінне тому, щоби побу-
дувати міст через ріку, перейти по ньому, а потім підірвати . 
Тим більше будь-яку лабораторну роботу зручніше проводити 
біля об’єкта дослідження . Звідси напрошується ідея створення 
чогось на зразок космічної бази на поверхні або орбіті Червоної 
планети .
Тепер завдання поставлене конкретно, і ми пояснили хід на-

ших думок . Розділивши всі проблеми по пунктах, ми намітили собі 
й план роботи . Достатньо їх по черзі розв’язати — і проект готовий . 
А зараз приступаємо, власне, до розв’язання . Перед нами головний 
етап розробки — формування моделі . це нове для нас поняття . Да-
вайте розбиратися, що ж воно означає .

Модель — опорна структура розв’язання й доповіді . це систе-
ма припущень, тверджень і нехтувань, які ми вносимо на підставі 
порушених нами в умові проблем . Модель — це і є ключова творча 
частина розв’язання . Вона представляє спосіб досягнення резуль-
тату, необхідного в завданні, і опис об’єкта, що вивчається, з його 
властивостями . Грубо кажучи, модель — це і є підхід до розв’я-
зання .

Дати строге визначення моделі важко, тому що це дещо абстракт-
не поняття . Зрозуміти його зміст простіше на прикладах . Уявімо 
собі процес розв’язання задачі як споруджуваний будинок:

спочатку ми одержуємо замовлення на забудову, нас просять  y
спорудити п’ятиповерховий офісний центр у якомусь районі 
міста — це умова завдання;
потім ми починаємо оформлення документів, знаходимо місце,  y
де можна розмістити будинок, одержуємо дозвіл на проведення 
будівельних робіт, паралельно наводимо довідки про вартість 
будматеріалів — це пошук і відбір інформації;
тепер ми уточнюємо побажання замовника, розробляємо архі- y
текторський проект і підраховуємо кошторис будівництва — це 
формування конкретної умови й планування ходу розв’язання;
починаємо роботу й на фундаменті зводимо каркас будинку —  y
це модель;
завершуємо опоряджувальними роботами й проведенням світ- y
ла, води, каналізації тощо — це обробка моделі й одержання 
результату;
по завершенні робіт здаємо готовий будинок, чекаємо, поки  y
в нього заселяться люди, і рік стежимо за тим, як він переносить 
дощі, мороз, жару, рух ґрунту, — це, як ви, напевно, здогадали-
ся, експеримент .
Як показано в цьому порівнянні, розв’язання турнірного завдан-

ня — це зведення будинку (тільки абстрактне) . І всі етапи в ньому 
однаково важливі, забери хоч один — і справа не завершена . навіть 
якщо прибрати останній елемент (експеримент), то ми не зможемо 
бути впевненими, що наша робота мала сенс . А раптом наступного 
дня будівля зруйнується?

Але модель — це особлива частина розв’язання . Як і у споруджу-
ваному будинку, коли готовий каркас, уже створюється ілюзія чо-
гось завершеного, це перший видимий результат . І хоча готові тіль-
ки стіни й перекриття, але немає ні вікон, ні дверей, світла й води, 
жити в такій будівлі не можна, зате можна сховатися від дощу . Так 
і під час розв’язання задачі, модель — це ніби «гола» ідея, над якою 
треба ще працювати й працювати, але вже є початковий результат .
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Поняття моделі особливо виражено в розробках питань турнірів 
природничонаукової спрямованості . У гуманітарних воно не так 
чітко виділяється, хоча в будь-якої доповіді є своя «опора-кістяк», 
а значить, і її можна назвати моделлю .

Простий конкретний приклад зі шкільної задачки з фізики — 
рух по похилій площині . Тут модель — це вантаж на самій площи-
ні, який кудись переміщається, і сили, що діють на нього . А де ж 
система припущень, тверджень і нехтувань? Оскільки задачка не 
творча, а стандартна, то й розділ припущень порожній, а є лише 
твердження з умови . Формально є й нехтування, але зовсім абсурд-
ні — скажімо, сила притягання до Місяця й тиску сонячного світла . 
Об’єкт дослідження теж наявний — вантаж на похилій площині, 
відомі і його властивості — маса й коефіцієнт тертя із площиною .

Тепер можемо повернутися до нашого космічного польоту . Опи-
шемо модель проекту . назвемо її об’єкт марсіанським пілотованим 
ракетно-космічним комплексом . Він буде складатися з марсіан-
ського пілотованого космічного комплексу (МПКК) — для польоту 
до червоної планети, висадження екіпажа на її поверхню й повер-
нення на Землю й міжпланетний ракетний комплекс (МРК), де як 
основний елемент використовуватиметься надважка ракета-носій . 
не обійтися й без технічного й стартового комплексів й інших на-
земних споруджень .

МРК повинен виводити на навколоземну монтажну орбіту бло-
ки, з яких передбачається зібрати там марсіанський комплекс . Для 
збирання МПКК на орбіті зручно використовувати окремий мон-
тажний відсік з декількома стикувальними вузлами .

Після стикування всіх частин МПКК він виводиться з навколо-
земної орбіти на траєкторію польоту до Марса, постійно підтриму-
ючи орієнтацію на Сонце . Потім, уже коли МПКК буде підлітати до 
досліджуваної планети, перехід з попередньої траєкторії на орбіту 
супутника Марса виконуватиметься за рахунок аеродинамічного 
гальмування в атмосфері .

на орбіті після певної підготовки частина екіпажа переміща-
ється в капсулу посадкового марсіанського комплексу . Він від-
окремлюється від орбітального, спускається в атмосфері, гальмує 
й м’яко сідає на поверхню .

Виконавши необхідні дослідження й збір інформації, екіпаж 
стартує, виводиться на вихідну орбіту, і капсула зістиковується 
з орбітальним комплексом . Космонавти, що відвідали поверхню 
Червоної планети, передають ученій групі зібрані матеріали, і вони 
ведуть обробку отриманих даних . У разі потреби експедиція на по-
верхню повторюється .

По завершенні досліджень екіпаж переміщається у важкий 
міжпланетний корабель і займає місце в апараті, що спускається, 
а уже підлітаючи до Землі, відокремлюється й приземляється .

Всі інші технічні блоки, включаючи лабораторний, залишають-
ся на орбіті Марса й утворюють своєрідну опорну базу в космосі для 
повторних польотів .

Ось і сформована наша модель . на перший погляд — хитро . 
незрозуміло, що звідки узялося й чому . А для того щоб пояснити 
логіку запропонованого підходу, існує наступний етап — пояснен-
ня пріоритетності моделі . це значить, що від нас вимагається об-
ґрунтування запропонованої ідеї . Адже можна запропонувати що 
завгодно, але не погано б пояснити (а по можливості й довести), що 
ваш вибір має право на існування, а ще краще, що він оптимальні-
ший від інших можливих .

цей етап власне для процесу розв’язання не настільки важли-
вий . Тут він придасться скоріше як упевненість у правильному 
виборі підходу до завдання . Кориснішим він виявиться в процесі 
складання доповіді, адже переконати оточуючих у своїй правоті 
складніше, ніж самого себе .

Отже, чи гарна наша модель? Які можуть бути критерії для та-
кої оцінки? насамперед те, що запропонована ідея повинна бути 
способом для досягнення очікуваного результату, тобто  логічно 
вести до розв’язання поставленої нами задачі . Причому звернемо 
увагу, що модель не зобов’язана давати відповіді на всі питання, 
а лише бути шляхом до їх знаходження .

У нашому випадку все начебто гладко . Якщо згадати сформу-
льовану нами умову завдання, то всі його пункти так чи інакше об-
мірковуються в розглянутій моделі .

Другим критерієм оцінки є звичайне дотримання законів засто-
совуваних наук, природи зрештою . І в цьому плані у нас казусів, 
здається, не спостерігається .

Після перевірки цих двох факторів можна робити висновок, що 
модель теоретично функціональна .

Тепер спробуємо розібратися в логіці, яка нас наштовхнула на 
такий підхід до розв’язання . насамперед звернемо увагу, що наша 
модель складається із системи об’єктів (марсіанський пілотований 
ракетно-космічний комплекс) і технології до їх використання . Ма-
ємо типовий поділ моделі на матеріальну й абстрактну частину . 
Згадаємо, що коли ми намагалися конкретизувати собою завдання, 
то поставили перед собою мету опрацювати проект до рівня способу 
з технічними рекомендаціями, до його реалізації . 
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Ми хотіли пілотований політ — ми його й запропонували . Чому 
ми не пропонуємо цільного запуску МПКК ракетою-носієм пря-
мо із Землі, а виводимо його по частинах на орбіту? Очевидно, що 
весь комплекс, який вимагає утримання не менше п’яти чоловік, 
значної кількості дослідницької апаратури й системи життєзабез-
печення екіпажа в тривалому польоті, буде надзвичайно важким 
(400—500 тонн) і досить значним за розмірами . Через це його старт 
із поверхні Землі стає неможливим, причому не тільки через вагові 
характеристики, але й аеродинамічні (форма в космічних станцій 
не найбільш оптимальна) . Але виведення окремих частин МПКК 
на орбіту з бази МРК змінює ситуацію, оскільки старт комплексу 
з орбіти позбавлений гравітаційних й аеродинамічних проблем .

Монтажний відсік зручний як окрема технічна конструкція для 
збирання великої складної системи блоків МПКК . це щось на зра-
зок сполучного коридору між усіма частинами .

Тепер чому ж ми не запропонували спустити всю дослідницьку 
станцію на поверхню Марса, а всього лише вивели її на орбіту пла-
нети? У цьому випадку, як під час старту із Землі, посадити весь 
комплекс технічно неможливо . Допускається тільки варіант окре-
мої доставки всіх частин на поверхню й подальше збирання, але 
уявляєте, наскільки це складно і яких потребує витрат? Тим більше 
такі дії на величезній відстані від Землі не можуть бути нормально 
скоординовані . Так що набагато раціональніше рішення про вихід 
на орбіту . Ми однаково домагаємося своєї мети: на фоні подолано-
го міжпланетного перельоту експедиція з орбіти на поверхню — як 
прогулянка в парку . Тим більше ми пропонуємо варіант багатора-
зового спуску до планети .

Пропозиція використати для виходу на орбіту Марса аеродина-
мічне гальмування без участі гальмівного ракетного блока дозво-
ляє істотно скоротити вагові характеристики космічного комплек-
су . А «надлишкової ваги» у нашому випадку й так достатньо .

Всі подальші пункти запропонованої моделі випливають із по-
ставленого нами завдання й засновані на відомих космічних техно-
логіях, тому розбору не потребують .

Ось ми й завершили етап пояснення пріоритетності моделі . на-
ступний етап — теоретична обробка моделі . Тут ми докладно роз-
робимо всі пропозиції й припущення, зроблені в моделі . це етап 
розрахунків і конкретизації ідей .

Із чого ми пропонуємо зібрати МПКК і як це зробити? До мон-
тажного відсіку з однієї сторони стикувати марсіанський орбі-
тальний комплекс (МОК) і марсіанський посадковий комплекс 
(МПК), з іншого боку — розгінний ракетний комплекс у вигляді 

центрального й декількох бічних модулів, що забезпечуватиме 
старт МПКК із монтажної орбіти й виведення його на траєкторію 
польоту до Червоної планети .

До складу МОК слід включити важкий міжпланетний корабель 
(ВМК), модуль із повноцінною дослідницькою лабораторією й роз-
гінний ракетний блок (РРБ) для розгону його з орбіти супутника 
Марса на траєкторію польоту до Землі . МПК буде складатися з галь-
мівних і посадкових пристроїв, посадкової ракети й марсіанського 
корабля з легкою злітною ракетою й капсулою повернення .

Після збирання МПКК він проходить повний цикл перевірок 
і випробувань, аналогічних заводським, що виконується спеціаль-
ними бригадами космонавтів, які також контролювали стикуван-
ня всіх частин . Після завершення передстартової підготовки вони 
повертаються на Землю . Потім екіпаж прибуває на ВМК й особисто 
проводить повторний огляд і запуск замкнутого біолого-технічного 
комплексу, а також всіх систем корабля . Тільки після цього, в разі 
впевненості в стабільній автономній роботі комплексу, відбуваєть-
ся старт . Ті самі процедури проводяться перед кожним ключовим 
етапом експедиції, причому при постійному зв’язку із Землею . Та-
ким чином, ми обговорили критерії безпеки проекту . З огляду на 
велику тривалість польоту, особливу увагу слід приділити систе-
мі забезпечення життєдіяльності (СЗЖ) екіпажа . Системи запасу 
й зберігання кисню, води й продуктів харчування без їх поновлен-
ня не раціональні через велику остаточну масу . Тому потрібні СЗЖ 
з так званим замкнутим циклом . Вони будуть функціонувати на 
основі замкнутого біолого-технічного комплексу .

Для регенерації кисню з видихуваного космонавтами вуглекис-
лого газу бажано застосовувати контейнери з водоростями типу хло-
рели . Запаси їжі передбачається зберігати в сублімованому вигляді 
й ретельно відбирати перед польотом, зважаючи на харчову цінність 
і питому масу . Для поповнення раціону в бортовій оранжереї корабля 
можна вирощувати овочі . Для підведення світла до рослин оптималь-
но використати великогабаритні зовнішні сонячні концентратори .

Для розв’язання паливної проблеми нашого проекту є ціка-
ва пропозиція: використати електрореактивну рухову установку 
з ядерним реактором для розгону з орбіти штучного супутника 
Землі й виконання інших польотних операцій, а також для всього 
енергозабезпечення МПКК . Однак цей варіант вимагає ще серйоз-
ного доопрацювання й розглядається як можливе вдосконалення .

Два вищерозглянутих питання забезпечують автономність 
функціонування космічної місії . Також вони додають перспектив-
ність розвитку в інших напрямах .
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Замкнутість системи життєзабезпечення й альтернативність 
енерговироблення можна використати й у більш амбіційних роз-
робках (як, наприклад, польоти до далеких планет) .

Важливо ще розглянути комплектацію ВМК, у якому саме 
й проживатиме й працюватиме весь екіпаж і учений персонал під 
час експедиції . Він повинен являти собою циліндр змінного діаме-
тра в кілька поверхів . Перший — жилий, з розташованими в ньому 
індивідуальними каютами для космонавтів, туалетами, душови-
ми, їдальнею й кімнатою відпочинку . Така увага до комфорту по-
трібна через надзвичайну тривалість польоту, адже дослідникам 
доведеться провести на борту кілька років . Потім робочий поверх 
із рубкою для щоденного контролю й керування всіма системами 
ВМК і майстерні . Також необхідний окремий медичний кабінет із 
тренажерами для підтримання тонусу організму в умовах неваго-
мості . не обійтися й без відсіку для комплексу СЗЖ .

Модуль дослідницької лабораторії повинен бути обладнаний 
всією необхідною апаратурою, призначеною для роботи в умовах 
перевантажень і невагомості, і реактивами .

До складу марсіанського посадкового корабля можна включити 
пересувний апарат для швидкого переміщення космонавтів по по-
верхні планети .

Отже, тепер наш проект опрацьований до того рівня, що ми 
й планували . Зверніть увагу, що кожний пункт у розв’язанні може 
сам бути окремою темою для розробки — починаючи від всіх тех-
нічних модулів космічного комплексу й закінчуючи технологіями 
життєзабезпечення .

Гарним тоном і виграшною картою в будь-якому розв’язанні є 
його перспективність . це означає, що дослідницька робота, крім 
зовнішньої завершеності, повинна мати місця, у яких можна вести 
доопрацювання . Але це зовсім не означає, що проект повинен бути 
«сирим» і незавершеним . Турнірну задачу не можна розв’язати 
пов ністю, як би ми не намагалися, і завжди залишаються момен-
ти, над якими можна ще працювати й працювати . Важливо, щоб ці 
моменти були розібрані нами так, як ми того хотіли під час поста-
новки завдання, а подальша робота над ними могла б тільки сприя-
ти вдосконаленню проекту або виявилася ґрунтом для розв’язання 
інших проблем .

Тепер кілька слів про експеримент . Залежно від предмета тур-
ніру техніка проведення експерименту різна . Стосовно цієї теми іс-
нує безліч літератури, тож немає сенсу зараз її докладно розгляда-
ти . Залежно від мети проведення експерименту він ділиться на два 
основних види:

для спостереження; y
для перевірки . y
У першому випадку потрібно одержати які-небудь дані, у друго-

му, навпаки, — перевірити теорію практикою . Тому послідовність 
розрахунків й експериментів залежить від ситуації .

У нашому випадку є сенс проводити дослід після розробки про-
екту для перевірки його життєздатності . Якщо не вважати експе-
риментом власне запуск космічної програми (це вже впроваджен-
ня), то єдина тема для практичної перевірки — це комплекс СЗЖ 
у замкнутому циклі . Провести такі дослідження можна на базі 
наземного експериментального комплексу, що повністю імітує 
автономне існування людей впродовж тривалого часу . У ході екс-
перименту є сенс зібрати інформацію про медичний стан тих, хто 
принімає участь у випробуваннях, і результати роботи замкнутого 
біолого-технічного комплексу: кількість вирощених овочів, їхня 
поживність, швидкість вироб лення кисню й т . ін .

Але варто відрізняти поняття експерименту від демонстрації . Їх 
дуже часто плутають . Простіше кажучи, експеримент передбачає 
одержання яких-небудь числових даних, а демонстрація — всього 
лише спостереження явища або способу .

на завершення проводимо аналіз отриманих нами результатів . 
Чи домоглися ми в розв’язанні того, чого прагнули? Так, результат 
очевидний . Чи раціональним був підхід?

Пріоритетність моделі ми обговорили, а інше — на розсуд опо-
нента й рецензента .

І слід не забувати про порівняння отриманих теоретичних й екс-
периментальних даних й оцінювання похибок вимірів і обчислень . 
У нашому випадку можна, наприклад, порівнювати результат об-
сягу вирощування овочів у рамках наземного комплексу СЗЖ із 
прогнозованими (необхідними для повноцінного харчування) .

нарешті наші дослідження завершені . Запропонована нами схе-
ма не може бути зразком розв’язання задачі, тому що для творчості 
не може бути шаблонів і кожен сам вибирає для себе зручний варі-
ант . Зверніть увагу, що ми не робили ніяких строгих обчислень, не 
використовували формули й не схилялися до жодної науки . наш 
проект вийшов як своєрідний «мікс» різноманітних ідей . Приклади 
строгих розв’язань турнірних завдань ви можете знайти в «Додат-
ку» на прикладах ТЮФу й ТЮВРу* . Зараз ми спробували показати 
варіант «польоту турнірної думки», того, як будуються припущен-
ня й логіка міркувань . Разом з цим ми пропонуємо зручний план 

* ТЮВР — Турнір юних винахідників та раціоналізаторів .
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розвитку дослідницького розв’язання, на його підставі зрештою 
легко готувати доповідь .

необхідний же мінімум для претензії на найскромнішу дослід-
ницьку роботу — це, звичайно ж, складання моделі . Без неї немає 
й розв’язання .

Ще раз згадаємо зручний план розробки турнірного завдання:
1)  формування низки питань після першого сприйняття умови;
2)  пошук інформації;
3)  «відсівання» матеріалу;
4)  формулювання конкретної умови завдання й планування ходу 

розв’язання;
5)  побудова моделі;
6)  теоретична розробка моделі;
7)  експеримент;
8)  аналіз результатів .

Складання доповіді

Тепер всі отримані нами результати треба представити в попу-
лярній формі й у логічній послідовності, щоб їх могла сприймати 
публіка .

Доцільно підготувати заздалегідь основну частину доповіді, 
інше — це вже імпровізація під час виступу . Хоча при бажанні весь 
текст виступу (аж до вітання) можна підготувати ще вдома, а потім 
як диктор доповісти слово в слово . Але для жвавості вашого моно-
логу все-таки раджу залишити місце для імпровізації, тоді відчут-
ною стає взаємодія з аудиторією й природність мови .

Основна частина доповіді — це власне суть виступу, де й викла-
дається розв’язання задачі . Решта — сполучні й формальні фрази, 
які потрібні для оформлення цілісності й поліпшення сприйняття 
доповіді .

Зараз у нас на руках є готове розв’язання й здається, що вся ро-
бота вже зроблена . Але це не зовсім так! Розв’язати задачу — по-
ловина справи, друга половина — виступити . А гарний виступ ви-
магає ґрунтовної підготовки .

Який же мінімум домашньої підготовки? Звичайно, ми можемо 
просто написати весь текст доповіді на аркуші, а потім під час гри 
прочитати його й по всьому . Який же буде результат? У вашій до-
повіді є формули, графіки, креслення, схеми, ключові визначення, 
а ви її просто прочитали . не варто пояснювати, що це, принаймні, 
нерозумно . Головне завдання виступаючого — це максимально до-
нести свої думки до аудиторії . Для цього існує безліч засобів і при-
йомів з використанням наочних матеріалів .

Як відомо, людина сприймає близько 60 % інформації з висту-
пу або конференції візуально, інша ж частина її уваги розподілена 
між логікою й послідовністю подачі матеріалу (30 %) і власне його 
змістом (менше 10 %) . Приблизно ті самі пропорції зберігаються 
при звичайному спілкуванні (особливо малознайомих людей) . Лю-
дину більше цікавить, як виглядає її співрозмовник, як він себе 
тримає, його міміка й жести, а також манера говорити, тембр голо-
су, уживані вирази, ніж суть його думок .

Як бачите, власне зміст викладу на тлі інших факторів слуха-
чам не настільки важливий . Але хоча для турнірної аудиторії зміст 
виступу буде набагато важливішим, все-таки й вона не позбавлена 
прагнення до презентабельності . Для того щоб навчитися ефектно 
презентувати доповідь, ми пропонуємо приділити увагу розділам 
«Постановка мови» й «Мультимедійна підготовка» .

А зараз поговоримо стосовно більш наукової теми — послідов-
ності складання основної частини доповіді . не дивно, що у виступі (а 
особливо в науковому) важливий порядок подання матеріалу . най-
більше ж цікаво й приємно слухати доповідь, побудовану логічно, 
у якій думки підносять у тому порядку, у якому вони з’являлися . 
Доповідь, побудована за таким принципом, легко сприймається, 
оскільки виглядає як хід міркування, у якому одна ідея випливає 
з іншої .

Основна частина:
1)  Сформулювати питання й проблеми, поставлені в умові.

Тобто відокремлюємо від усього тексту задачі безпосередньо по-
становку . це може виявитися й вся умова цілком, як у розібраному 
нами прикладі .
2)  Сформулювати конкретну постановку завдання.

У нас це зроблено в підготовці . Бажано коротко пояснити логіку 
свого вибору . І з цим ми розібралися .
3)  Побудова моделі.

Треба постаратися представити її максимально доступно, при 
цьому бажано користуватися всіма способами наочності (крес-
лення, блок-схеми й т . ін .) . Формулювати всі аспекти обов’язково 
чітко й лаконічно, при цьому по можливості відокремлюючи всі 
її складові частини: опис об’єкта, явища або способу; припущен-
ня, твердження, нехтування . У розв’язанні прикладу ми описали 
модель, не відокремлюючи її частин . це зручно, коли вона велика 
й всі її аспекти переплетені . У нашому випадку вийшло саме так 
через масштабність проекту, але в реальному турнірному завданні 
проблематика звужена якоюсь однією галуззю знань і модель фор-
мується більш конкретно й коротко . Явний приклад — це завдання 
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про похилу площину . У ній без проблем виділяються окремо й при-
пущення, й нехтування тощо, при цьому не втрачається цілісна 
картина .

Такий прийом зручний для пояснення пріоритетності й побудо-
ви обчислень надалі .
4)  Обґрунтування пріоритетності моделі.

Коротко й без зайвих подробиць . не варто пояснювати зрозумі-
лі речі, а тільки ті, що явно викликають сумніви . У підготовці ми 
з вами розібралися із цим пунктом досить докладно: у зміст допові-
ді варто включити найбільш важливі моменти . Довести свою точку 
зору, коли можливі інші варіанти, дуже складно, але це не наше 
завдання, нам достатньо навести вагомі аргументи .
5)  Теоретичний опис моделі, демонстрація експерименту.

Тут наводимо всі обчислення й іншу конкретику . не варто до-
кладно розбирати шкільні факти й прийоми, їх досить згадати . Та-
кож, якщо ви звертаєтеся до галузей знань позатурнірної науки, 
то їх теж не слід досконало описувати . Важливо навести в допові-
ді основні логічні переходи, із деталями можна буде розібратися 
й у ході полеміки, якщо на те з’являться причини . наприклад, 
якщо в завданні ТЮФу ви користуєтеся неочевидною геометрією 
під час обчислення сил і кутів, тоді достатньо відразу надати ре-
зультати, а потім їх пояснити, якщо інші учасники або журі ви-
словлять таке бажання .

Дуже важливо наприкінці теоретичного опису показати кон-
кретний результат, справа має бути доведена до кінця . Адже якщо 
ви поставили перед собою мету обчислити яку-небудь величину, 
але так її й не знайшли, то чи можна вважати роботу завершеною? 
Розв’язання без остаточної відповіді — це детектив, у якому не ви-
крили злочинця . Тому не забувайте поставлені питання узгоджува-
ти з отриманими результатами .

Із приводу демонстрації експерименту ми ще поговоримо більш 
докладно . Те, що ми помістили її в цей пункт, не є обов’язковим, 
просто найбільш часто теорія вимагає підтвердження практикою . 
Ми вже обговорювали це в підготовці, так що, залежно від очікува-
ного ефекту, розташування експерименту в доповіді залишається 
за вами . на завершення пояснимо, що демонстрація може бути й не 
обов’язково явною, записаною на відео або сфотографованою .
6)  Зіставлення теоретичних й експериментальних даних, оціню-

вання похибок.
цей пункт по можливості підтверджує правильність отриманих 

результатів, його наявність — це ознака серйозного наукового під-
ходу до розв’язання .

Виступ з доповіддю

Останній етап — це виступ перед аудиторією . І він далеко не 
менш важливий, ніж два попередні . Траплялися випадки, коли 
команда, що відмінно розв’язала задачу й грамотно підготувала 
доповідь, настільки невдало виступала, що втрачала половину 
належних балів . При цьому неважко згадати вдалі виступи, які, 
незважаючи на слабенький матеріал, оцінювалися досить висо-
ко . Чому таке відбувалося? А ви згадайте, що ми говорили про 
сприйняття людиною інформації . Так що зробити висновок про 
цінність цього етапу неважко . Але успішність публічного висту-
пу включає безліч факторів, далеких від наукової сторони, тому 
з ними ми розберемося вже в розділах, присвячених методиці 
підготовки .

Так будується виступ:
1)  Підготовка.

це, як ви вже знаєте, кілька хвилин для підготовки всіх потріб-
них вам матеріалів для доповіді: написати щось на дошці, увімкну-
ти проектор, комп’ютер, телевізор, розмістити плакати й т . ін . 
Використайте цей час максимально: зберіться не тільки технічно, 
але й морально, заспокойтеся, оцініть аудиторію, підготуйте перші 
фрази — і вперед .

не забувайте вказати на дошці своє прізвище й ім’я, це потрібно 
для заповнення протоколів рахівників і журі .
2)  Вітання.

це перші слова, з яких ви починаєте свій виступ . Як люди віта-
ються під час зустрічі, так і виступаючий зобов’язаний привітати 
свою аудиторію, але з певним уточненням — вітати треба при кож-
ному виході (це обов’язкова формальність) .

Ви вітаєтеся, представляєтеся, називаєте свою команду й за-
вдання, яке будете розповідати .
3)  Основна частина.
4)  Висновки.

Логічне завершення виступу: що ми одержали, його переваги 
й недоліки та інші заключні фрази . наприкінці звучить: «Доповідь 
завершено» .

У підсумку після оцінювання роботи доповідача членами журі 
середній бал множиться на коефіцієнт 3 .0 (якщо не було карних 
відмов, за кожен надлишковий звичайно з коефіцієнта відніма-
ється 0 .2) і заноситься до протоколу рахівників й ігрову схему . це 
і є остаточний результат виступу з доповіддю .
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Співдоповідь

Співдоповідь — виступ одночасно двох доповідачів з розв’язан-
ням однієї задачі .

Якщо ви зважилися на співдоповідача, це слід бути свідомим 
цього . По-перше, кожному виступаючому це зараховується за ви-
хід, по-друге, обидва учасники мають виглядати однаково активно . 
Зазвичай один з них виконує роль, не важливішу за шафу .

Співдоповідач повинен використовуватися тільки тоді, якщо до-
повідь вимагає широкого спектра знань і два різних фахівці у сво-
їх галузях можуть красиво розкрити його суть . Вони зобов’язані 
заздалегідь підготуватися до послідовності виступів, імпровіза-
ція в такому випадку недоцільна . Хід полемічного діалогу кож-
ний з доповідачів підтримує за своєю спеціалізацією, пов’язаною 
з розв’язком, наприклад, в одного постановка експерименту, а в ін-
шого — теорія .

Важливо, щоб вони не суперечили й не перебивали одне одного . 
Якщо товариш помилився або став говорити щось не те, тоді його вар-
то відразу ж коректно виправити, не акцентуючи на цьому уваги .

Грамотно скласти співдоповідь й успішно виступити з нею дуже 
не просто, так що, якщо ви на це згодні, готуйтеся дуже ретельно .

Заключне слово доповідача

ця частина дії вже не стосується доповіді, але, як і рольовий 
виступ, є монологом, причому таким, що завершає дискусію між 
учасниками . Виділяти в окремий розділ заключне слово недоціль-
но, але оскільки в де яких турнірах його дають ще й опонентові, 
і рецензентові, то скажемо про нього пару слів .

Заключне слово — це можливість представникові біля дошки 
логічно завершити свій виступ у цій дії . У ньому можна зробити ре-
зюме дискусії або висновки з почутого або просто подякувати всім 
за увагу . Доповідач може повторити, що він досліджував у своїй 
роботі і які одержав результати . Важливо пам’ятати, що заключне 
слово — це не продовження виступу, тож не варто робити в ньому 
якихось нових заяв . А що конкретно ми радимо говорити в заключ-
ному слові, ви дізнаєтеся надалі на прикладі ТЮФу й ТЮВРу .

1.3. Опонування

Опонент (від лат . оpponens — той, що заперечує) . 1) Супротив-
ник у суперечці; 2) особа, якій доручена оцінка дисертації або до-
повіді (Великий енциклопедичний словник) .

Опонувати означає виступати із критичним розбором чого-
небудь на диспуті, під час захисту дисертації (Тлумачний словник 
Ожегова) .

Всі ми чули про таку рідкісну й специфічну професію, як кри-
тик . Вони бувають літературні, кінематографічні, у галузі моди 
тощо . Опонент — це щось на зразок того ж критика, але наукового . 
Здавалося б, це несумісні поняття: що можна критикувати в науці? 
Задача може бути або розв’язана, або ні, відповідь або отримана, 
або не отримана — і все . Але в турнірних задачках все зовсім не 
так . Пам’ятаєте приклад про Петрика з попереднього розділу? не 
встигнеш відповісти на одне питання, аж з’являється інше, до того 
ж просять усього лише яблука порахувати . навіщо ж тут про більш 
серйозні речі говорити? Із творчим підходом немає межі пізнан-
ню — і це головний девіз опонента .

ніяке явище або об’єкт не можна досліджувати досконало, ми 
завжди чимсь нехтуємо, а щось беремо на віру й, зрештою, маємо 
безліч нерозглянутих моментів . Так само жодне турнірне завдання 
не можна розв’язати повністю . Розв’язання може бути гарним або 
поганим, доцільним або, навпаки, нераціональним, перспективним 
або таким, що заводить у глухий кут, але при цьому ніколи не може 
бути ідеальним . Явний приклад тому — класична ньютонівська ме-
ханіка, за допомогою якої довгий час описували переміщення будь-
яких тіл у просторі . Після опублікування робіт А . ейнштейна вона 
вже стала всього лише окремим випадком більш фундаментальних 
законів, і ніхто не знає — до чого ще може дійти наука в майбут-
ньому .

А от для того щоб розібратися, наскільки вдале розв’язання, 
яке представлене доповідачем, саме потрібний опонент . При цьо-
му йому доводиться користуватися безліччю критеріїв, про які ми 
незабаром поговоримо . Так що робота в опонента є завжди, попри 
те, наскільки безглуздим або геніальним було розв’язання задачі . 
Тепер залишилося зрозуміти, із чого ж вона складається .

Діяльність опонента ми ділимо на кілька етапів:
1)  домашня підготовка;
2)  прослуховування доповіді;
3)  підготовка перед виходом;
4)  виступ .

Домашня підготовка

«Але зачекайте,— скажете ви,— яка ж може бути домашня 
підготовка в опонента?» Дійсно, як може, скажімо, літератур-
ний критик про щось говорити, не прочитавши самого твору? Так 
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і в опонента робота повинна починатися із прослуховування допові-
ді . Але підготовленим заздалегідь бути дуже вигідно, і в опонента, 
виявляється, є така можливість .

Гарна та команда, у якій між учасниками конкретно розподі-
лені всі завдання . Тобто під час підготовки до турніру кожний член 
команди відповідає за певні кілька питань . Тому що коли всі бе-
руться за все, зрештою, виявляється, що половиною завдань взага-
лі ніхто не займався . Отож, кожному, хто готується за декількома 
завданнями, варто пам’ятати, що він не тільки потенційний допо-
відач, але й опонент .

Уявіть, що ви розв’язуєте турнірне завдання . Ви вже знаєте, 
що ця справа не легка й вам доводиться обробляти купу літерату-
ри, шукати підхід до розв’язання, сто разів помилятися, виправ-
лятися, починати з початку . Одним словом, «через терни до зорь» . 
Отож, для складання доповіді потрібні «зорі», а для підготовки до 
опонування придадуться «терни» .

Як це не парадоксально, але за схемою розв’язання задачі ми 
будемо готуватися й до опонування, тільки тепер мене цікавити-
муть всі «слизькі місця» .

1. «Питання з першого погляду»
Пам’ятаєте, ми починали розв’язання з того, що намагали-

ся розібратися в умові завдання . Завжди, коли зіштовхуєшся із 
чимсь новим, виникає безліч питань: «А що мається на увазі?», 
«Як це зробити?», «Чому саме так?» і т . ін . Конкретні прикла-
ди ми вже розглядали . Такі питання звичайно очевидні, лежать 
на поверхні й мають, як правило, загальний характер . Через це 
про них зазвичай забувають і під час опонування не звертають 
уваги, але даремно . Відповіді на них формують розуміння до-
повідачем умови завдання й підштовхують на певний шлях до 
розв’язання . Після прослуховування доповіді, звичайно ж, стає 
очевидним, як доповідач упорався з тими або іншими пробле-
мами, але найчастіше зовсім не зрозуміло, чому саме так, а не 
інакше . Відповідь на одне з таких, здавалося б, простеньких пи-
тань може, по-перше, показати глибину знань доповідача в роз-
глянутій галузі, по-друге, пояснити його логіку, по-третє, може 
виявитися просто таким, що суперечить розв’язанню, а це вам 
дуже вигідно .

Так що порада: не забувайте, а краще записуйте собі всі питан-
ня, які виникають після першого ознайомлення з умовою завдання . 
Вони придадуться, тому що у всіх учасників виявляться практич-
но однаковими (що ще придумаєш на порожньому місці?), а зна-
чить, будуть доречні для будь-якого розв’язання . Такі питання 

універсальні . А якщо вам удасться придумати щось, що не враху-
вав доповідач, то ви можете навіть захопити його зненацька .

2. Джерела інформації
Займаючись пошуком інформації, записуйте собі всі джерела, 

з якими зіштовхуєтеся, і коротко описуйте суть матеріалу, який 
опрацьовуєте . це вам може стати у пригоді для підтримки якихось 
контраргументів доповідачеві . наприклад, якщо міркування в до-
повіді суперечать якимсь фактам в авторитетному науковому до-
віднику, то ви можете на нього послатися .

Трапляються такі ситуації, коли доповідач сумнівні тверджен-
ня зі свого розв’язання намагається підтвердити якимись наукови-
ми джерелами . І тут вам може допомогти ваш список літератури, 
якщо виявиться, що в ньому є та книга, на яку він посилається . 
Тоді є шанс виявити, що її зміст аж ніяк не стосується підтверджу-
ваного факту, а виправдання виступаючого — «липа» . І таке буває, 
турнір — це гра .

Але зрозуміло, що під час описаних ситуацій непогано б мати 
літературу прямо на грі, самий лише список не допоможе (він по-
трібний винятково для зручності) . Якщо опонент нічим не може 
підтвердити свої вагомі висловлення, то він буде мати вигляд, аж 
ніяк не переконливіший, ніж доповідач .

3. Постановка конкретного завдання
Тут варто починати із власного розв’язання . У прикладі ми 

не просто сформулювали перед собою ряд проблем, які хочемо 
розв’язати, але й пояснили логіку свого вибору . Отож ці пояснен-
ня знадобляться для опонування, тому що в них ми довели важли-
вість обліку тих або інших факторів . Якщо в постановці завдання 
в доповідача немає якихось ключових моментів, які було б логічно 
розглянути, тоді ви як опонент можете на це вказати (тим більше 
у вас є пояснення своєї точки зору) . Але варто бути обережним, щоб 
не потрапити в «нав’язування свого розв’язання» . Що це таке, не-
важко й здогадатися, але докладніше суть цього порушення ми об-
говоримо в розділі «Права й обов’язки ведучого й журі» . Щоб вас 
не обвинуватили в «нав’язуванні», треба акуратно й без «натиску» 
формулювати своє питання приблизно в такій формі: «А чи не вва-
жаєте ви за потрібне розглядати . . . (розповідаєте що саме), адже . . . 
(пояснюєте важливість цього фактора)» . Бажано уникати таких 
формулювань: «Мені здається, що . . ., тому що . . . Ви згодні?» І, звіс-
но, в жодному випадку не висловлюйте свою думку у формі твер-
дження «Ви забули розглянути . . .»

Звичайно, ніхто не гарантує, що в доповіді постановка завдан-
ня буде виділена в окремий пункт, але так чи інакше в ній будуть 
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розроблятися якісь проблеми, хоча, можливо, і не послідовно . Саме 
з ними й доведеться працювати .

4. розбір моделі
Здавалося б, що до оцінки моделі доповідача підготуватися не-

можливо . не відомо ж, хто що придумає . Але й тут існує свій ме-
тод . Почнемо знову-таки зі своєї власної моделі . Її опис складаєть-
ся з декількох частин (пам’ятаєте: припущення, нехтування?) . . . 
Отже, розберіться з усіма «слизькими місцями», оцініть, які ще 
нехтування можна було б зробити, а які — ні, перевірте обґрунтова-
ність своїх припущень і застосовність тверджень . У цьому вам дуже 
допоможе пункт «Пріоритетність моделі» . Розібравши об’єктивно 
«по гвинтиках» свою модель, ви знайдете безліч слабких місць 
і зрозумієте не тільки те, як їх можна прикрити, але і як викрити .

Але що нам дає оцінка власної моделі? нам би із чужими розібра-
тися . У цьому плані її можна порівнювати з людським обличчам — 
двох абсолютно однакових не знайдеш, а от людей зі схожими очи-
ма або підборіддями достатньо . Точно так само і складові частини 
моделі доповідача можуть перегукуватися з вашими . І ймовірність 
цього велика, тому що модель — це дзеркало постановки завдан-
ня, а проблем в умові завжди обмежена кількість і сильно однаково 
не «розженешся» — щось таки перетнеться . І ви можете помітно 
збільшити цю ймовірність, якщо розглянете, крім свого підходу, 
ще й інші, що спадають на думку (що в них добре, а що погано) .

Підготувавшись таким чином, ви будете у всеозброєнні, угледів-
ши в моделі доповідача «знайомі нотки», адже ви вже знаєте, на що 
можна натиснути . Але в оцінці моделі дуже важливо знов-таки не 
«нав’язувати свого», а по можливості критикувати тільки явно не-
логічні місця або факти, що суперечать науковим законам . Можна 
дуже коректно оцінювати раціональність вибору доповідача, пояс-
нюючи свою точку зору, але не наводячи приклади . І запам’ятайте, 
що етап пояснення пріоритетності моделі не обов’язковий у допо-
віді і на його відсутність указувати не можна .

5. Теорія
Те, що опонент зобов’язаний бути теоретично підкований у тій 

галузі, якої потребує задача, навіть не обговорюється . це досить 
нехитра й природна частина підготовки . Займаючись якимсь пи-
танням як потенційний доповідач, ви так чи інакше ознайомитеся 
з потрібними науковими темами, знання в які придадуться вам як 
опонентові для розуміння чужих розв’язків .

Порада: навіть якщо з якихось причин вам не вдається належ-
ним чином розібратися у своїй задачі, однаково підготуйтеся теоре-
тично . на опонуванні без цього вам буде нелегко .

6. результати експерименту й розрахунків
Підготуватися в цьому плані вам удасться тільки за наявності 

успішних результатів у власних дослідженнях . Якщо у вас під-
готовлені якісь дані, отримані в експерименті або теоретичних 
розрахунках, і ви в них упевнені, то вони можуть стати у пригоді 
для порівняння із запропонованими доповідачем . Але таку мож-
ливість варто використати лише для саморозуміння правильнос-
ті розв’язання в доповіді, але не для оголошення у своєму висту-
пі . Чому? Тому що порівняння своїх результатів із чужими — це 
«нав’язування свого розв’язання» .

З експериментом ситуація дещо інша . Якщо ваш дослід схо-
жий або ідентичний досліду доповідача (а це цілком можливо) і ви 
можете пояснити, як він повинен проводитися, що повинне вийти 
й чому, тоді ви маєте цілковите право це прокоментувати (Але тіль-
ки якщо в доповідача були помилки або неточності .)

Прослуховування доповіді

Робота опонента під час гри починається з виклику на завдан-
ня . І перше, на що варто звернути увагу, — це підготовка коман-
ди доповідача до виступу . Починайте вивчати всю інформацію, що 
з’явилася перед вами: написи на дошці, розвішані плакати, розда-
вальні матеріали . найчастіше у всіх запропонованих матеріалах 
можна розібратися й без коментарів доповідача, особливо це сто-
сується теоретичних викладень і нескладних схем . Коли почнеть-
ся сам виступ, важливіше буде послухати, подивитися, адже саме 
зараз настав час розбиратися . Причому, як правило, за видимою 
інформацією (якщо вона вдало подана) не важко зрозуміти й під-
хід до розв’язання, а значить, заздалегідь уже можна бути готовим 
до сприйняття доповіді . По можливості перевіряйте правильність 
і логічність усього, що запропоновано доповідачем (наприклад, 
формули, математичні перетворення, розрахунки) .

Активне спостереження за підготовкою до доповіді дуже ко-
рисне опонентам в природничо-наукових турнірах, тому що най-
частіше у формулах і кресленнях на плакатах відображається все 
розв’язання задачі .

Потім починається власне виступ . Звичайно, бажано, щоб від-
разу було вирішено, хто з команди буде опонентом, і не з’ясовувати 
це в останню хвилину (людина повинна морально підготуватися) . 
Причому з цілком зрозумілих причин бажано, щоб це був учасник, 
який вдома працював над цією задачею . Якщо це неможливо через 
кількість виходів або ще з якихось причин, тоді капітан приймає 
рішення на власний розсуд .



42 Гребенюк Ю. В., Зарицький О. М. «Турнір як гра» Вступ 43

Але те, що заздалегідь обрано представника біля дошки, ще не 
означає, що вся інша команда повинна бити байдики . Від початку 
доповіді всі в команді працюють повною мірою . У чому полягає ця 
робота? Від вас потрібно дещо — слухати й записувати . І це не озна-
чає, що конспектувати треба всю доповідь, а достатньо усього лише 
фіксувати собі всі моменти, що викликають сумніви або нерозумін-
ня . Звичайно, коли ви записуєте якесь питання або коментар, то 
відволікаєтеся й втрачаєте частину міркувань, але на це вам і при-
дадуться інші члени команди . Коли працюють всі, тоді кожний по-
мітить щось своє, доповнить те, що пропустив товариш . Зрештою, 
вийде більш-менш цілісна картина . Якщо ж ви не будете запису-
вати, а тільки слухати, тоді обов’язково що-небудь забудете . Хоча 
зручно виділяти в команді одну людину (але не більше), яка нічого 
не пише, а тільки стежить за ходом думок доповідача; вона одер-
жує загальний план усього виступу й може скоординувати питання 
учасників . Докладніше про це в розділі «Розподіл по ролях» .

Записуйте всі коментарі дуже коротко, користуючись будь-
якими скороченнями й значками, головне, щоб через пару хвилин 
ви могли розібратися зі своїми ж «карлючками» . Працювати тре-
ба дуже швидко, доповідач не буде чекати, поки ви знайдете його 
слабкі місця . найчастіше, щоб зафіксувати якусь думку, достатньо 
одного слова . наприклад, у доповіді з’ясовується, що між резуль-
татами розрахунків й експерименту величезний відсоток розбіж-
ності . Ви ж собі заносите це у вигляді «Розбіжність?», замість того 
щоб писати: «Чим може бути зумовлений такий серйозний відсоток 
розбіжності результатів?» Суть тези ви легко згадаєте лише за од-
ним словом, зате заощадите багато часу .

Підготовка перед виходом

Після того як виступив доповідач, команда опонентів може по-
ставити питання уточнюючого характеру . Для них ми виділили 
окремий розділ, де ви зможете докладно ознайомитися з їх специ-
фікою . Коли уточнюючі питання з’ясовані, вам пропонується час 
для підготовки до опонування . За дві хвилини вам треба скласти 
собі план виступу .

Гарне опонування завжди складається із двох глобальних час-
тин: розбір позитивних сторін доповіді, а потім всіх інших . Ми спе-
ціально не вживаємо термін «негативних», оскільки до відповідей 
доповідача ми можемо прокоментувати тільки те, що викликає пи-
тання . А от уже під час дискусії можна з’ясувати, що правильно, 
а що — ні . Для зручності чернетка опонента розділяється лінією 
на дві частини: верхня — «+», нижня — «–» . Звичайно, логічніше 

в такому випадку замість знака «–» вживати знак «?», але виходя-
чи з того, що вам як опонентові вигідно всі свої сумніви перетвори-
ти на «мінуси» доповіді, вибираємо більш радикальний варіант .

Починаємо складати план виступу звичайно ж з «–», тобто з пи-
тань і критики, для опонування вони більше істотні (ви ж і є кри-
тик) . Зараз робота команди нагадує засідання клубу знавців «Що? 
Де? Коли?» . Коли знавці радяться, намагаючись знайти відповідь 
на питання телеглядачів, мені завжди здається, що в загальному 
галасі не розібрати й половини слів . Вони постійно перебивають 
одне одного, хтось кричить, хтось бубонить собі під ніс, і, зрештою, 
гравці часто пропускають раціональні ідеї . Але таке поводження 
легко пояснити: у знавців усього одна хвилина, за якої треба не 
тільки придумати відповідь, але ще й правильно її сформулювати, 
і кожний намагається зробити свій внесок у спільну справу . Проте 
«бідний» капітан, якому доводиться не тільки думати над питан-
ням, але ще й уловлювати думки інших гравців, найчастіше чи-
нить правильно, й команда «знаходить свого героя» .

Так само й під час підготовки опонента кожний з учасників 
зобов’язаний висловитися, причому ефективніше це робити по чер-
зі . Починає роботу той, хто піде представляти команду до дошки . 
Він переносить всі підготовлені тези на окремий аркуш (план), 
а потім капітан прямо поіменно (Таня, Аня, Михайло) дає слово 
всім членам команди (і, звісно ж, собі) . Дуже важливо, щоб кожен 
виразно озвучував свої пропозиції, а не тільки шепотів на вухо од-
ному опонентові, це заощадить ваш час, тому що питання не будуть 
повторюватися (але не треба при цьому так кричати, щоб чули інші 
команди) . Кожну нову й корисну репліку опонент заносить у свій 
план, причому тепер по можливості розписуючи її в розгорнутому 
вигляді . Щоб не замислюватися біля дошки, як правильно сформу-
лювати репліку, цим краще зайнятися впродовж підготовки, тоді 
ваш монолог сприйматиметься цілісно й невимушено .

Коли готові всі «–», варто зайнятися «+» . це, звичайно, фор-
малізм, але не звертати уваги на переваги доповіді не можна, хоча 
їх і так видно без коментарів . Адже робота критика — не тільки 
насварити, але й похвалити, так що забувати про «+» не варто . 
Скласти тези цієї частини виступу дуже легко, і опонент може обі-
йтися без порад товаришів по команді . У принципі, можна взагалі 
нічого не записувати, а виступити експромтом, але для недосвідче-
них опонентів радимо користуватися підказками . Позитивні сто-
рони звичайно стандартні, й варто тільки вибрати, які з них під-
ходять до даної ситуації, наприклад: презентабельність доповіді 
(плакати, акуратні креслення, роздавальні матеріали, презентації 
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PowerPoint, використання проектора, надання відеозйомок і фото-
графій тощо), наявність експерименту (особливо безпосередня його 
демонстрація), надання робочих моделей, логічність викладу ду-
мок, раціональність розв’язання, наявність кінцевого результату 
(особливо грамотно поданого: графіки й діаграми) й інші фактори, 
які ви вважаєте позитивними .

Використовуйте час підготовки по максимуму . навіть якщо ви 
закінчили складання плану виступу, в останні секунди вам може 
спасти на думку ще щось важливе . Придумати нові питання можна 
й під час підготовки . До речі, вільна секунда — це ще одна можли-
вість перевірити доповідь, але тільки тепер точно знаючи суть ви-
ступу . Зрештою, зберіться з думками й можна виступати .

4) Виступ

Починаємо, природно, з того, що пишемо своє прізвище або ім’я 
на дошці .

Структура опонування:
1. Вітання

ця процедура стандартна для всіх представників команд, що 
виступають біля дошки . Аналогічна описаній у попередньому роз-
ділі .
2. Переваги доповіді

Починаємо з того, що дякуємо доповідачеві за виконану робо-
ту (до речі, це саме і є стандартною фразою опонента) . У цій час-
тині нам треба розкрити доповідь із позитивної сторони . Спочатку 
варто коротенько переказати зміст виступу й виділити деталі з по-
зитивними характеристиками, наприклад, «Грамотно поставлене 
завдання», «Вдало обрана модель», «Доступно викладена теорія», 
а потім із приставкою «причому» перелічити всі знайдені «плюси» 
(аналогічно, як показано у прикладі) . Короткий переказ доповіді, 
до речі, — це спосіб виділити найголовніше й проявити увагу й по-
вагу до розв’язання .

Хваліть доповідача щиро, без глузувань, навіть за будь-якого 
невдалого виступу можна сказати, що гравець намагався, але в ньо-
го, можливо, виникли деякі труднощі . З іншого боку, не занадто 
захоплюйтеся цією частиною опонування, вона повинна займати 
не більше 30 % від вашого монологу . набагато більшу увагу варто 
приділити своєму основному завданню — критиці доповіді .
3.  Критика

настав час говорити стосовно справи . Зараз ви повинні озвучи-
ти все, що заготовлено в плані виступу під значком «–» . При цьо-
му звичайно перехід здійснюють за допомогою фрази типу: «Але 

в доповіді є й деякі недоліки . . .» або «нам би хотілося роз’яснити 
кілька моментів . . .» або ще щось подібне . Як правильно будувати 
свою мову залежно від очікуваного результату, ми розповімо в «По-
становці мови» . Але головне — не забувайте, що опонування — це 
монолог! У жодному разі не ставте доповідачеві прямих запитань — 
для цього були уточнюючі питання й буде полеміка — зараз же 
тільки оповідь . намагайтеся вибудовувати свою мову з коментарів 
і риторичних питань . Якщо ви хочете в доповідача щось запитати 
(а без цього ніяк) і не порушити при цьому свій монолог, тоді ко-
ристуйтеся такими репліками: «Хотілося б дізнатися, яка ваша 
думка із приводу . . .», «цікаво уточнити, що доповідач мав на увазі, 
коли . . .», «Дуже важливо з’ясувати, чи згодний доповідач, що . . .» . 
Таким чином, явні питання перетворяться в репліки з побажання-
ми щось з’ясувати, які не розривають логічного ходу думок .

напевно, ви звернули увагу, що в прикладах реплік опонуван-
ня до доповідача застосовується два види звертань: пряме (на Ви) 
і в третій особі (власне, доповідач) . У самому монолозі, як правило, 
уживається другий варіант, тому що опонент звертається до ауди-
торії й розповідає про того, хто виступав, у полеміці ж, навпаки, 
доцільніший перший, тому що ви розмовляєте тепер безпосередньо 
з доповідачем .

І ще один дуже важливий момент: не висловлюйте свій підхід 
до розв’язання тих або інших проблем у доповіді . Опонент не має 
права брати на себе роль дослідника, він повинен працювати тіль-
ки в рамках запропонованого доповідачем способу . Тобто ви маєте 
право (і навіть зобов’язані) указувати на недоліки розв’язання за-
дачі й пояснювати при цьому свою точку зору, але в жодному разі 
не пропонувати свій варіант їх усунення .
4. Висновки

наприкінці бажано зробити висновок із усього сказаного, тоб-
то оцінити доповідь . Можете зробити це просто за десятибальною 
шкалою, а можете більш докладно, перелічивши ще раз коротко 
основні достоїнства і явні недоліки . При цьому критерії оцінюван-
ня можуть бути такими: раціональність, логічність, спільність, 
перспективність, точність, застосовність, доступність, презента-
бельність виступу й т . ін .

Коли закінчили — потрібно сказати: «Дякуємо за увагу» .

Ми показали вам класичну схему опонування, якою користу-
ються в 90 % випадків . Але бувають й інші варіанти, наприклад, 
спочатку розбираються «—», а потім «+», або ж після розгляду 
кожної позитивної сторони доповіді розкриваються її недоліки . 
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У кожного може бути свій стиль, головне — розуміти, яку мету 
ви переслідуєте, вибираючи один з них . До речі, всім відомо, що 
нестандартний підхід завжди викликає інтерес, так що імпрові-
зуйте .

1.4. Рецензія

рецензія (від латин . recensio — перегляд) — критичний відгук 
про спектакль, концерт, наукову або літературну роботу (Тлумач-
ний словник Ушакова) .

Які ж тоді відмінності в ролі опонента й рецензента й у чому 
сенс рецензії?

Вся суть у деталях . навіть якщо починати з визначень у тлумач-
них словниках, то ми бачимо, що в опонента — розбір, а в рецензен-
та — відкликання . Тим більше, опонент — це супротивник у супереч-
ці, рецензент же, навпаки, ніякої суперечки не розпалює . Завдання 
рецензента — це оцінка роботи доповідача й опонента . У принципі, 
зізнаємося чесно, ключової різниці між цими ролями немає, якщо 
говорити науковою мовою, то рецензент — окремий варіант опонен-
та . Згадаємо, в опонуванні був пункт оцінки доповіді, у рецензії ж 
цей пункт розгортається на весь виступ . З іншого боку, рецензент не 
має права брати на себе роль опонента, тобто  виконувати інші його 
функції, це одне й трьох серйозних рольових порушень, і ми погово-
римо про нього в «Правах й обов’язках ведучого й журі» .

Роль рецензента, мабуть, найскладніша . це зумовлено двома 
факторами: тим, що звичайно за регламентом немає часу на під-
готовку, і тим, що, вона не зовсім природна . Про останній, звісно, 
треба детальніше . Справа в тому, що роль опонента більш органіч-
на — йому дозволено розбирати розв’язок, основне його завдання — 
знайти недоліки доповіді й розкритикувати їх . Ще він має право 
цікавитися в доповідача якимись подробицями, що наводять, зре-
штою, на вигідні для себе висновки . Простіше кажучи, опонентові 
дозволено користуватися практично будь-якими засобами для ви-
криття суперника й демонстрування власної переваги . Таким чи-
ном, ця роль більш агресивна, ніж у рецензента, а тому більш при-
родна в умовах змагання (слова Леопольда «Давайте жити дружно» 
тут не актуальні, гра є гра) . Тепер стає зрозуміло, чому учасники 
так і прагнуть схилитися до привабливих повноважень опонента 
й псують цим собі рецензії .

Сподіваюся, що цей невеликий відступ допоможе гравцям ви-
ступати в ролі під буквою Р «чистіше» за звичайне .

Порада: постарайтеся бути максимально об’єктивними, уявіть, 
що ви незалежний журналіст, який пише політичну статтю для 
передвиборчої кампанії . Отже, виступ опонента — це як політичні 
дебати між представниками двох партій, а рецензента, навпаки, — 
повідомлення незалежних новин . Для вдалого виступу вам дове-
деться ніби абстрагуватися від атмосфери гри й уявити себе випад-
ковим спостерігачем . Тоді ви матимете можливість щиро оцінити 
роботу суперників, що виступили, і розкрити дійсно обидві сторони 
медалі, при цьому не відібравши хліб в опонента .

Тепер, коли ми спробували розібратися з відмінностями, можна 
перейти й до виконання власне ролі . Роботу рецензента, як і опо-
нента, ми ділимо на 4 етапи, причому цілком однакових (див . «Опо-
нування») . навіть незважаючи на відсутність часу для підготовки, 
його все одно можна виділити . Але давайте просто розглянемо всі 
специфічні моменти .

насамперед — підготовка, вона, як це не дивно, необхідна й ре- y
цензентові . Для того щоб щось оцінювати, необхідно в цьому 
розбиратися . Схема домашньої підготовки аналогічна тій, котра 
була в опонента, виняток можуть становити тільки специфічні 
аналоги ролі рецензента з іншими функціями, як, наприклад, 
технолог у ТЮВРі (про це ми ще поговоримо) .
До запису коментарів під час доповіді й опонування варто по- y
ставитися найбільш уважно . Часу на підготовку у вас не буде, 
але одна перевага все-таки є — у вас набагато більше часу для 
спостереження: спочатку ви вислухаєте доповідача, потім опо-
нента, потім полеміку між ними . Загалом, встигнути підготу-
ватися до виступу неважко . Тільки є одне «але» — займатися 
складанням тезового плану доведеться прямо по ходу гри . При 
цьому ви, звичайно, втратите частину міркувань суперників, 
але така особливість роботи рецензента — треба бути «легким 
на підйом», швидко міркувати й діяти . Горезвісні вміння цеза-
ря не зашкодили б, одночасно писати й слухати непросто .
З іншого боку, в рецензента є величезна перевага перед інши- y
ми ролями, яку не всі оцінюють у належний спосіб,— перед ви-
ступом він має можливість послухати діалог між доповідачем 
й опонентом (полеміку) . Користуватися цією можливістю треба 
повною мірою . Що ж такого вона дає? Одна справа вислухати 
монологи, в яких усе пропонується так, як це запланували ви-
ступаючі, усе більш-менш гладко, слабенькі моменти завуальо-
вані, а успіхи — напоказ . Опонента це стосується меншою мі-
рою, але в нього однаково був час на підготовку, щоб зібратися 
з думками й вигідно їх піднести . Монолог — це як обкладинка 
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журналу, суцільно кричущі заголовки, що ваблять око, однак 
дізнатися, що за ними криється, можна, лише зазирнувши усе-
редину .

 А от у полеміці все зовсім по-іншому, вона саме й дає можли-
вість зазирнути глибше . У суперечці народжується істина, й це 
чудово видно в дискусії доповідача з опонентом, і якщо вона так 
і не народиться, то спливти на поверхню обов’язково спробує . От 
побачите, як з’ясуються безліч цікавих подробиць розв’язання 
задачі, які можуть бути вам вигідними .

 Опонента варто сприймати як свого щирого помічника, адже він 
починає розбір доповіді, значно полегшуючи вашу роботу . При 
цьому ви маєте цілковите право відзначити у своєму виступі, як 
велася полеміка: чи активно реагував опонент на відповіді до-
повідача, чи не пропустив серед них особливо «слизькі», чи не 
чіплявся до дрібниць? Якщо ж дискусія була вбогою й неінфор-
мативною, то про це треба згадати обов’язково .

 З якого боку не глянеш на полеміку, а вона рецензентові ви-
гідна: це й додатковий час на підготовку, і додаткові факти про 
розв’язання задачі, й можливість оцінити знання представни-
ків біля дошки, помітити їх слабкі й сильні сторони . Тому при-
діляйте їй достатньо уваги, деякі питання ви зможете розвину-
ти потім у загальній полеміці, при цьому зробивши ремарку, що 
їх не достатньо обговорили .
Якщо ви плануєте підійти до рецензії з усією серйозністю, то  y
обов’язково забезпечте собі час на підготовку у вигляді тайм-
ауту . Якщо така можливість передбачена регламентом турніру 
й ви його ще не використали, то вам всі карти в руки — хвили-
на для підготовки в спокійній обстановці вам буде забезпечена . 
не забувайте, що тайм-аут стосується всіх учасників, і ваші су-
перники можуть також приєднатися до своїх команд . Тут уже 
справа тактики: якщо в уточнюючих питаннях ви «підчепили», 
скажімо, опонента чимсь хитромудрим і він не спромігся щось 
виразне відповісти, то чи варто йому давати можливість радити-
ся з командою? У цьому випадку за умови, що ви вже достатньо 
підготувалися до виходу, не слід брати тайм-аут для пустуван-
ня, а краще вийти й «по гарячих слідах» розвинути цю «слизь-
ку» тему .
Завдання рецензента — це відгук про виконану доповідачем  y
й опонентом роботу, тобто власне оцінка . Але ви пам’ятаєте, 
що в опонента це було маленьким пунктиком, причому не най-
важливішим, оскільки він може висловити свою думку про 
розв’язання й під час полеміки, з’ясувавши всі цікаві моменти? 

А як же із цього маленького пунктика можна зробити весь ви-
ступ рецензента?

 При серйозному підході до оцінювання спливають безліч під-
пунктів: по-перше, відзначити треба роботу й доповідача, й опо-
нента; по-друге, її достоїнства й недоліки; по-третє, науковий 
рівень і власне виступ . Як бачите, здавалося б, просте завдання 
рецензента вже розбилося на вісім частин . Для зручності спри-
йняття представимо схему оцінювання у вигляді дерева .

ОцІнЮВАннЯ (рецензія)
 

Доповідач Опонент
   

Достоїнства недоліки Достоїнства недоліки
       

наука Виступ н В н В н В

 Коли глянеш на цю схему, стає зрозуміло, що рецензія — це 
не марнослів’я, тільки встигай усе згадувати . Достатньо ска-
зати пару слів стосовно кожного з пунктів, й у вас вийде непо-
ганий виступ . Інша справа, що учасники частенько забувають 
із них більшу половину: спочатку скажуть, що доповідач одер-
жав правдоподібний результат, потім — що опонент не помітив 
неточностей в описі моделі, потім укажуть на неакуратність 
плакатів у доповідача й т . ін . У такому випадку навіть корисні 
зауваження втратять сенс, оскільки ніхто не зрозуміє, кого ви 
хвалите, а кого критикуєте . Тому намагайтеся групувати свої 
думки по пунктах у вказаній таблиці . При цьому прямо пові-
домляйте: «Почнемо з доповідача, безумовними плюсами є: . . ., 
але, з іншого боку, не все в гладко в плані: . . . Тепер до опонента, 
дуже важливо, що він звернув увагу на . . ., але, на жаль, не помі-
тив . . . і був непереконливий з питання . . .» . Такі дрібні сполучні 
фрази поліпшать сприйнятливість ваших коментарів і грамот-
но оформлять мову . Постійно згадувати про поділ на наукову 
й популярну частини (наука й Виступ) не обов’язково, просто 
зробіть це по ходу, щоби не вимовляти вісім разів: «Зараз щодо 
змісту . . ., а тепер стосовно презентабельності . . .», адже всі й так 
розуміють, про що йдеться . А от стосовно того, що ви вважаєте 
позитивним, а що негативним, варто обов’язково нагадати .
Тепер про те, що ж повинні містити слова рецензента в моно- y
лозі . насамперед рецензент коментує тільки явні факти, він не 
може, як опонент, розбирати доповідь і ставити навідні запи-
тання . Для з’ясування конкретних подробиць йому надаються 
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уточнюючі питання . У монолозі він коментує лише, те, що 
вже є на даний момент, і не провокує діалогу . наприклад, за-
мість фрази: «Хотілося б дізнатися, чи враховував доповідач, 
що . . .» — вимовляється: «на жаль, у доповіді нічого не згаду-
ється про такий цікавий факт, як . . .» . Або замість фрази: «ціка-
во, чи вважає опонент за важливе розглядати . . .» — краще ска-
зати: «В опонуванні нічого не було сказано про те, що доповідач 
не врахував . . .» . Таким чином, рецензент не дає інформації до 
міркування, а висловлює свою суб’єктивну думку з пояснення-
ми, звісно . А пояснений суб’єктивізм має право розраховувати 
на об’єктивність .

 Так само, як і в опонента, оцінювання тих, хто виступив, ба-
жано починати з короткого переказу того, що вони показали 
й розповіли . Ми вже обговорювали, навіщо це потрібно . Що го-
вориться в оцінці наукової частини виступу, думаю, зрозуміло . 
Указуєте на те, які важливі факти врахували доповідачі, а про 
які забули, де, на ваш погляд, досягнуті успішні результати, 
а де допущені помилки, які твердження досить аргументовані, 
а які просто нав’язані . Загалом, усе, що стосується змісту, ха-
рактеризує з різних сторін доповідь й опонування, а також по-
леміку, ви коментуєте тут .

 Коли оцінюється виступ гравців, то маються на увазі два основ-
них аспекти: їхня мова й презентабельність подання матеріалу . 
Що мається на увазі під презентабельністю, ми вже неодноразо-
во обговорювали, але не варто думати, що використання муль-
тимедійних засобів завжди є сильною стороною виступу . Якщо 
в презентації PowerPoint використовується шрифт розміром 
з газетний, до того ж синього кольору на зеленому тлі, то яка ко-
ристь від такої презентабельності й чи можна взагалі про неї тоді 
говорити? А якщо експеримент знятий на відео, але зображен-
ня на екрані розміром із сірникову коробку й не кращої якості? 
У такому випадку, звичайно, слід висловити подяку учасникові 
за докладені зусилля, але водночас вказати, що ефект, на жаль, 
не був досягнутий . У цьому не завжди може бути винний допо-
відач, можливо, оргкомітет просто не надав необхідної техніки . 
До речі, оцінювання презентабельності стосується не тільки 
доповідача, але й опонента . Останнім часом стає модним вико-
ристовувати так звані «прозрачки», або електронні презентації, 
й під час опонування, і під час рецензування .

 Оцінюючи мову представників біля дошки, варто згадати 
такі фактори, як: послідовність викладу думок, сприйнятли-

вість пояснень; з явно негативних — зайву агресію, чіпляння 
до дрібниць, репліки не по суті .
Для наочності можете застосовувати такий спосіб — оціню- y
вання за якою-небудь шкалою (хочете за п’ятибальною, деся-
тибальною або з тисячі) . Але тоді в такий спосіб треба оцінити 
й доповідача, й опонента, а не когось одного (щоб нікого не ви-
діляти), причому бажано охарактеризувати окремо сам виступ 
і його змістовність (адже це різні речі) . Хоча можете оцінити все 
враження загалом .

 Важливо розуміти, що, користуючись таким прийомом, ви бе-
рете на себе додаткову відповідальність, оскільки встановлює-
те певну планку, якої не перевищили ваші суперники, а це вже 
привід для суперечки . Тому в такому випадку варто мати ваго-
мі аргументи для підтримки своєї точки зору . І намагайтеся не 
скривдити нікого, виставляючи свою оцінку, адже всі стара-
ються, тож чужу роботу треба поважати .

 Порада: якщо хочете оцінити виступ гравців у вигляді балів, 
то краще це зробити під кінець дії, а не у своєму монолозі . Під 
час подальшої полеміки може багато чого змінитися, і висновки 
про досягнення учасників можуть виявитися передчасними .
Коли починається полеміка після монологу рецензента, усі  y
в принципі отримують однакові права й можуть ставити найріз-
номанітніші питання й висловлювати свою думку у вільній фор-
мі (тільки не нав’язуючи доповідачеві свого розв’язання й у рам-
ках правил ведення дискусії) . Так що в рецензента в певному 
сенсі «розв’язуються руки» — він може собі дозволити корис-
туватися привілеями опонента й теж розбиратися в розв’язку 
й сперечатися (але бажано не дуже нав’язливо) .
Щодо участі в полеміці в рецензента є одна перевага, яка спо- y
конвічно йому забезпечується правилами турніру . Справа 
в тому, що він виступає останнім й оцінює роботу інших учас-
ників, тим самим стаючи ніби на щабель вище . Після його мо-
нологу так чи інакше діалог зав’язується довкола нього, тому 
що обговорюються останні коментарі . Таким чином, при на-
лежному вмінні рецензентові легко взяти ініціативу у свої руки 
й управляти дискусією (тобто спрямовувати всю полеміку!) . 
Але це більше питання тактики й постановки мови, тому ми про 
це поговоримо пізніше . Як ви зрозуміли, завдання рецензента, 
з одного боку, не прості, тому що чітко витримати свою роль не-
легко, з іншого — не містять нічого надзвичайно складного: не 
забудь про різнобічний розгляд справи (наприклад, за нашою 
схемою), висловлюй чесно й коректно свою думку й усе вийде . 
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Хоча коефіцієнт за рецензію усього 1 (що поставлять, те й одер-
жиш), але не варто її недооцінювати . По-перше, завдяки якіс-
ній рецензії складається гарна думка про команду (тому що це, 
чесно кажучи, рідкість), а по-друге, із дрібниць у турнірі скла-
дається успіх, а згодом і перемога .

1.5. спостереження

Спостереження — цілеспрямоване сприйняття, обумовлене за-
вданням діяльності (Великий енциклопедичний словник) .

Уже сама назва цієї ролі говорить про те, що вона майже напев-
но небагатослівна . І це дійсно так . У більшості турнірів команда 
спостерігачів під час цієї дії впродовж бою відпочиває . Тобто вона 
не може виставити свого представника до дошки, не може брати 
участь у дискусії, ставити питання й т . ін . Відповідно й оцінка її 
обчислюється досить просто — 0 балів (найчастіше ведучий ставить 
прочерк) . навіщо ж вона уведена? на більшості турнірів це просто 
гарне визначення ролі тих членів команди, що у дії не беруть учас-
ті! Справа в тому, що дуже часто формат турнірів не дозволяє грати 
тільки «трійки» у відбірних боях . Виникає необхідність обійти це 
утруднення . Таким «обхідним маневром» і стало введення ігор чо-
тирьох команд, так званих «четвірок» . неважко переконатися (з 
погляду математики), що будь-яке число, крім 1, 2 і 5, можна пред-
ставити у вигляді суми декількох «трійок» і «четвірок» . Тобто для 
будь-якої кількості команд, крім вищеперерахованих, можливий 
розподіл їх на «трійки» й «четвірки» . Але тоді виникла інша про-
блема: а що робити четвертій команді? Якщо три команди грають 
стандартні ролі — доповідача, опонента й рецензента, тоді що роби-
ти четвертій? Для цього й створена роль спостерігача — команди, 
що відпочиває під час цієї дії (або спостерігає) . Тому завдання в ко-
манди, що виступає в цій ролі, одне — не заважати проведенню бою 
й поводитися спокійно й пристойно .

Отже, зараз ми поговорили про ролі спостерігача в більшості 
турнірів . А яка ж ця роль у решти? Деякі турніри мають відмін-
ності від загальноприйнятих регламентами в частині повноважень 
й обов’язків спостерігача . Згідно із цими регламентами спостері-
гачі також одержують позитивну оцінку, причому їхній коефіці-
єнт — 0,5 (тобто бали, які їм виставляють члени журі, множаться 
на 0,5) . При цьому команда-спостерігачка позбавлена права виста-
вити свого представника для окремого виступу, для участі в поле-
міці доповідача, опонента, рецензента . Єдина частина дії, у якій 

беруть участь спостерігачі, — загальна полеміка команд . У ній 
команда-спостерігач бере участь на загальних підставах, а за вмін-
ня вести полеміку й ставити питання одержує оцінку .

Є і третій формат виступів спостерігачів, так би мовити золота 
середина між двома описаними . У ньому команда спостерігачів має 
право виступити в ході полеміки, але в підсумку однаково одержує 
оцінку нуль .

Для останніх двох випадків запорука успіху спостерігачів така: 
необхідно сконцентруватися на питаннях, які до цього не звучали, 
внести деяку новизну в полеміку . Журі майже завжди це відзна-
чає . Крім того, необхідно висловлюватися тільки по суті, на відмі-
ну від інших команд, у вас не буде часу на обговорення дрібниць 
типу дрібних літер на плакаті й т . ін . Також варто пам’ятати, що 
спостерігач має право показувати експерименти, матеріали тощо, 
що спростовують слова інших учасників дії, але, як і решта, — без 
коментарів (якщо це передбачено регламентом турніру) .

І пам’ятайте: у тих випадках, коли спостерігачі мають право 
висловитися, їхня участь може істотно вплинути на результат бою! 
Як кажуть: малий золотник, але дорогий!

1.6. уточнюючі питання

У параграфах, присвячених доповідачеві, опонентові й рецен-
зентові, ми вже ознайомилися з ролями й обов’язками учасників 
бою, які представляють команди, виступаючи в ролі «експертів» 
щодо запропонованої проблеми . Характерною ознакою цих трьох 
ролей є їхня індивідуальність, адже рецензент, опонент (майже за-
вжди) і дуже часто доповідач виступають поодинці (а більше 2-х 
людей представляти команду в одній ролі не можуть у принципі) . 
Постає цілком резонне питання: а де ж настільки широко анонсо-
вана командна гра, колективізм турніру, що, власне, й є головною 
його відмінністю від олімпіади? У цьому й наступному параграфах 
ми й дамо відповідь на це питання: основними «командними» час-
тинами бою є уточнюючі питання й полеміка команд .

Зараз докладніше зупинимося на уточнюючих питаннях .
Після виступу доповідача (або доповідачів, якщо їх двоє) у ко-

манд, природно, з’являються питання щодо запропонованого 
розв’язку . Для того щоб опонування й рецензія не звелися до пере-
ліку банальних питань типу: «Що таке I?», «Який зміст коефіці-
єнта К?» тощо, існують уточнюючі питання . Відразу після виступу 
доповідача команда опонентів одержує право поставити питання 
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уточнюючого характеру . Що це означає? це означає, що будь-який 
член команди опонентів (саме будь-який — не обов’язково людина, 
що буде опонувати) має право підняти руку і з дозволу ведучого по-
ставити запитання, яке допоможе йому усунути неясності й сумні-
ви, що виникли в нього або в команди в ході доповіді . При цьому 
варто пам’ятати таке:
1)  Оскільки на турнірі досить цінується коректність, увічливість 

і дотримання правил гарного тону, то, проявляючи повагу до до-
повідача, під час виголошення питання слід підводитися .

2)  Питання, що пролунає, може бути зняте ведучим на його розсуд 
як «не уточнююче»! Справа в тому, що дуже часто в цій частині 
бою команда опонентів намагається почати «валити» команду 
доповідача, тож найчастіше уточнюючі питання переростають 
у дискусію між доповідачем й автором питання . Тому форму-
люйте питання коротко, лаконічно й з уточнюючим змістом, на-
приклад: «Що означає . . .?», «Повторіть частину міркувань . . .», 
«Який зміст виразу . . . ?» тощо .

3)  Існує ще одна причина формулювати питання лаконічно: час, 
відведений на них регламентом, обмежений (зазвичай — 2 хви-
лини) . Тому, якщо питання має просторове формулювання або 
передбачає абстрактну й довгу відповідь, то тим самим можна 
не тільки перешкодити своїй команді з’ясувати сильні й слабкі 
сторони супротивника, але й допомогти йому . Справа в тому, що, 
відповідаючи довго й докладно на відповідне питання (хоча, звіс-
но, ведучий цього не допускає, але все-таки . . .), доповідач може 
зайняти більшу частину відведеного часу й тим самим не дозво-
лити поставити більш важливих й істотних питань . Тому голов-
ний девіз уточнюючих питань: «Лаконічність і конкретика!»

4)  Після того як питання поставлене й доповідач починає відпові-
дати, не слід відвертатися, починати розмовляти й т . ін ., навіть 
якщо ви вловили загальний зміст відповіді . Щодо цього існує 
кілька причин .
насамперед (на це часто вказує ведучий) — це неповага до допо- y
відача . Якщо ви поставили запитання, то маєте дослухати від-
повідь на нього до кінця!
До того ж після перших слів не завжди можна вгадати всю від- y
повідь . У турнірі величезну роль відіграють нюанси!!! У ході 
відповіді можуть виникати нові факти, про які доповідач умов-
чував раніше! До того ж про якісь речі він може говорити непев-
но, розпливчасто, що може стати приводом «натиснути» на цю 
тему — швидше за все, доповідач у ній «плаває»! Тому завжди 
дослуховуйте до кінця!

Дотримуючись цих простих чотирьох правил, ви зможете пере-
творити уточнюючі питання в «грізну зброю», що серйозно може 
поліпшити ваші оцінки й погіршити оцінки супротивників . не 
буде перебільшенням сказати таке: уточнюючі питання вирішують 
долю опонування (і рецензії)! Адже уточнюючі питання — це свого 
роду «турнірне пристрілювання», «розвідка боєм» — вона показує: 
що знає супротивник, чого він не знає, чи добре розбирається в да-
ній проблемі й т . ін . Як відомо, якісна розвідка — запорука пере-
моги під час бою! Тому не слід ставитися до цієї частини бою зне-
важливо .

Існує всього три типи уточнюючих питань:
а)  Команди опонентів доповідачеві (або доповідачам) .
б)  Команди рецензентів доповідачеві й опонентові .
в)  Членів журі доповідачам, опонентам, рецензентам .

Перший тип питань ми вже розглянули . Другий тип анітро-
хи не відрізняється від першого за властивостями — дотримуючи 
тих самих чотирьох правил, ваші уточнюючі питання не тільки 
допоможуть з’ясувати слабкі й сильні сторони супротивника, але 
й сприятимуть покращенню вашої оцінкиі! Варто пам’ятати лише 
про одну особливість питань команди рецензентів — їх можна ста-
вити не тільки доповідачеві, але й опонентові! Адже завдання цієї 
команди — оцінити не тільки роботу доповідача, але й виступ опо-
нента!!! Тому цілком природно, що в рецензентів можуть виникну-
ти питання до кожного із виступючих . Просто перед тим, як його 
поставити, варто зробити ремарку: «Питання доповідачеві . . .» або 
«Питання опонентові . . .»

Перейдемо тепер до третього різновиду уточнюючих питань, які 
ставить журі . Задаються вони не в ході дії, а ніби за її рамками — 
уже після заключного слова доповідача . Питання членів журі ма-
ють кілька особливостей:

найчастіше вони не є уточнюючими! це головний камінь спо- y
тикання між ведучим, командами й членами журі . Безумовно, 
журі — це «верховний суддя» бою, з яким ніхто не може поспе-
речатися . Однак і його дії регулює регламент і ведучий . І, від-
повідно до регламенту, питання членів журі повинні мати ви-
нятково уточнюючий характер! Однак більшість представників 
«суддівської колегії» не особливо дотримуються другого прави-
ла, що ми розглянули вище, і їхній виступ може часом нагадува-
ти лекцію, що закінчується риторичним питанням . Звичайно, 
ведучий натякає членам журі, що їхнє питання «нерегламенто-
ване», але знімаються вони дуже рідко, до того ж при бажанні 
будь-яке риторичне питання легко переробити в уточнююче, 
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додавши: «Ви зі мною згодні?» Боротися із цим неможливо, 
формально капітан може звернутися до ведучого, але допомагає 
це рідко . . . Тому можна тільки сподіватися, що члени журі що-
року будуть дотримуватися правил й не доведеться чути в кулу-
арах турніру: «Так мені хотіли 5 ставити, а цей своїм монологом 
мені все на 3 збив . . .»
Примітка:

1)  У виправдання членів журі можна зауважити: найчастіше 
проблема, поставлена в умові тієї або іншої задачі, спеціа-
лізована, тобто її розв’язання заглиблюється в якусь вузько 
спрямовану галузь науки . І хоча (нехай вибачають авторів 
учасники турнірів, що читають цю книгу), більша частина по-
милок лежить на поверхні, особливо досвідчені турнирники 
навчилися маскувати деякі «нерівності» в розв’язанні якомо-
га «глибше» . А деякі члени журі можуть не знати достеменно, 
чи правильно те, що говорить учасник бою, оскільки так гли-
боко в цій галузі не обізнані . Тому таке розгорнуте «питання-
відповідь» «експерта» допомагає розібратися в правильності 
тверджень учасників бою . Справедливості заради слід відзна-
чити, що дуже часто «далеко не уточнюючі» питання стосу-
ються елементарних речей . . .

2)  Звертання до нинішніх, майбутніх і колишніх турнирників 
(хоча говорять, що колишніх турнирників не буває): не судіть 
журі за такі питання, їхнє завдання — не тільки оцінити ваш 
виступ, але й допомогти розібратися в допущених помилках!
Час питань членів журі загалом обмежений (звичайно 5 хвили- y
нами)! Але, за рідкісним винятком, на це обмеження ведучий 
дивиться «крізь пальці», тому всі бажаючі члени журі свої пи-
тання ставлять! це теж факт, тож це треба просто прийняти .
Деякі питання членів журі можуть перегукуватися з питаннями  y
інших учасників, що вже звучали раніше . Але майже завжди 
у них по-іншому розставлені акценти, злегка змінений зміст — 
так що будьте уважні! не завжди цими питаннями члени журі на-
магається «завалити» — гарна відповідь може й підвищити оцін-
ку (іноді питання ставиться спеціально, щоб допомогти вам . . .)!
Примітка. Прочитавши останні два пункти, може виникнути 

думка, що на турнірі: «Що дано Юпітеру . . .» . на захист членів журі 
додамо: нерідко за 1—2 питання члена журі й наступні відповіді на 
них суть доповіді з’ясовується більше, ніж впродовж доповіді, опо-
нування, рецензії й полеміки разом узяті! Тому для них й існують 
«потурання» . Однак: 1) вони діють не завжди; 2) їх розумно обме-
жує ведучий .

1.7. полеміка

У попередньому параграфі ми вже простежили прояв «команд-
ності» турніру — уточнюючі питання можуть ставитися будь-яким 
членом команди опонентів і рецензентів . настав час розглянути 
найбільш «спекотну» й найбільш «командну» частину бою — по-
леміку .

Полеміка ділиться на три частини:
1)  Полеміка доповідача й опонента .
2)  Полеміка доповідача, опонента й рецензента .
3)  Полеміка за участю команд .

1)  Після виступу доповідача, уточнюючих питань команди опо-
нентів і виступу опонента починається полеміка між доповіда-
чем й опонентом . Вона ділиться на дві частини:

—  Відповідь доповідача на питання й зауваження опонента (якщо 
такі в ході його виступу пролунали) .

—  Власне полеміка між доповідачем й опонентом .
Опонування, як ми вже знаємо, складається (принаймні, повин- y
не складатися) з оцінки доповіді — виділення його позитивних 
і негативних сторін . Після цього доповідачеві надається можли-
вість «відповісти» своєму візаві . Звичайно, відповідь доповідача 
починається з висловлення подяки опонентові за виконану ним 
роботу, за оцінку позитивних сторін доповіді . А далі доповідач 
переходить безпосередньо до відповіді на зауваження й питан-
ня . Порадити тут щось конкретне складно — все залежить від 
доповіді й опонування, але є все-таки кілька загальних правил:
1 .  Якщо відповіді на якесь питання ви не знаєте, спробуйте 

його «забути» — існує ймовірність, що ваш суперник про 
нього теж не згадає . 

2 .  Опонентові ж треба брати із собою ручку й папір, де записані 
питання, і по ходу відповідей доповідача викреслювати їх зі 
списку . Щоб не довелося говорити фрази типу: «Повторіть 
питання, будь ласка!» і т . ін .

3 .  Якщо ви знаєте відповідь на якесь питання краще, то по-
старайтеся відповідати на нього якомога довше, адже час на 
відповідь доповідача обмежений і ви просто «не встигнете» 
відповісти на частину питань .

4 .  Як доповідачеві, так і опонентові слід робити посилання або 
на доповідь, або на уточнюючі питання — це робить вас менш 
голослівними й дає можливість аудиторії краще зрозуміти 
суть справи .
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найчастіше доповідач не відповідає на всі поставлені питання  y
(не встигає, не хоче, не може . . .), а на деякі навіть якщо й відпо-
відає, то не так, як бажає почути опонент . Тому цілком природ-
но, що правилами турнірів передбачений час на дискусію допо-
відача й опонента . Звичайно ж, під час цієї дискусії дуже часто 
виникають нові питання (не звучали раніше), наводяться нові 
факти, не згадані в доповіді (іноді — спеціально, іноді — про-
сто забуваючи про них протягом виступу, іноді — вигадуючи 
на ходу (докладніше див . у розділі «Постановка мови»)) . Однак 
все-таки більша частина полеміки стосується зауважень, зроб-
лених опонентом і думки доповідача із цього приводу .
Головне в полеміці — не мовчати! це стосується як доповіда-

ча, так і опонента: часто буває, що більш «балакучий» учасник пе-
ретворює дискусію на свій сольний виступ, не даючи можливості 
суперникові поставити або відповісти на запитання . не соромте-
ся — зупиняйте свого візаві (приміром, фразою: «Дозвольте мені 
відповісти на ваше питання»), змусьте його вислухати вас — це 
і є мистецтво суперечки, а отже, і полеміки!

на завершення опису цієї частини бою хочеться додати ще одне 
важливе зауваження: по завершенні полеміки учасники (майже 
завжди) однаково залишаються на своїх позиціях . Тому ваше за-
вдання не переконати суперника у правильності своїх міркувань, 
а продемонструвати більш глибоке розуміння обговорюваного пи-
тання членам журі .

2)  Полеміка доповідача, опонента й рецензента відбувається піс-
ля виступу рецензента . Від полеміки між доповідачем й опо-
нентом вона відрізняється тільки тривалістю (звичайно, відпо-
відно до регламенту, на неї приділяється більше часу) і тим, що 
після відповіді доповідача на питання й зауваження рецензента 
те саме робить й опонент (тому що  в разі гарної рецензії він по-
чує оцінку свого виступу) . Після цього в полеміку вступають всі 
3 учасники бою . Причому черговості виступів у цій полеміці не-
має, тому краще виявить себе той, хто зуміє захопити ініціати-
ву у свої руки .

3)  Після того як полеміка всіх учасників бою, що виступали, за-
вершилася (або у зв’язку з відсутністю предмета обговорення 
й консенсусу трьох сторін, або у зв’язку із завершенням часу, 
відведеного на неї регламентом), ведучий оголошує загальну по-
леміку за участю команд . Тут уже будь-який учасник бою одер-
жує право на виступ . Звичайно, спочатку ведучий пропонує 

виступити представникові команди доповідача (якщо є бажаю-
чі), потім команди опонента й команди рецензента, а далі — дає 
можливість висловитися всім бажаючим (дотримуючись при-
близно того ж порядку) . Тобто, приміром, якщо від команди до-
повідача й опонента хочуть поставити запитання по одній люди-
ні, від рецензента — три, то спочатку право виступити одержать 
по одному представнику від усіх трьох команд, а потім — члени 
команди рецензентів, які ще не виступали в полеміці .
Слід зазначити ряд важливих особливостей полеміки за участю 

команд:
для того щоб висловитися, кожному з учасників бою достатньо,  y
як і під час уточнюючих питань, підняти руку й дочекатися до-
зволу ведучого на виступ;
якщо ведучий тривалий час не бачить руки, піднятої ким-небудь  y
із учасників, капітанові цієї команди варто звернути на це увагу 
ведучого;
у полеміці команд можуть брати участь не тільки члени команд,  y
що сидять на місцях, але й доповідач, опонент і рецензент — їхній 
виступ у цьому випадку зараховується як виступ від команди;
під час ведення полеміки більшість ведучих користуються не- y
гласним правилом: після питання, адресованого одній з команд, 
цій команді необхідно надати право на нього відповісти;
із цього негласного правила випливає така особливість поле- y
міки команд: якщо навіть учасник команди, що представляє 
її в даній дії, не знає відповіді на питання, на нього може від-
повісти в ході полеміки його команда . це особливо допомагає, 
якщо запитання стосується якоїсь спеціальної галузі знань, а її 
знавець у цей момент не виступає . його відповідь із місця журі 
зараховує, тому що турнір — гра командна, і оцінка за доповідь, 
опонування й рецензію — це оцінка за роботу всього колективу, 
а не тільки лише однієї людини .
І пам’ятайте: полеміка команд може стати як запорукою пере-

моги (у випадку її успішного проведення), так і причиною поразки 
(у випадку її провалу)!

1.8. Обов’язки й права ведучого й журі

У попередніх розділах ми подивилися на турнір очима учасни-
ків, розібрали їхні права й можливості . цей же розділ ми виділили, 
тому що хочемо окремо показати правила організації й проведен-
ня турніру, тобто подивитися на гру ще й із боку ведучого й журі . 
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Заодно спробуємо розібрати нерегламентовані ситуації, які можуть 
виникати в їхній роботі . І, що найважливіше, розглянемо взаємо-
дію учасників й організаторів ігор .

Організаційний комітет

Спочатку скажемо кілька слів про оргкомітет .
Організаційний комітет, у принципі, наукової частини тур-

ніру аж ніяк не стосується . До його складу входять представ-
ники приймаючої сторони (можливо й деякі члени журі), які 
вирішують питання, пов’язані з організацією проведення захо-
дів у рамках усього змагання й контролюють правові аспекти, 
як-от: надання місця проживання учасникам і членам журі, за-
безпечення їх харчуванням, виділення навчального комплексу 
для проведення ігор, культурна програма (екскурсії, театри) 
тощо . Отже, більш докладно роботу оргкомітету ми розглядати 
не будемо .

Ведучий 
Тепер давайте поговоримо про роль ведучого, його правах 

й обов’язки .
Перед кожним колом ігор на нараді журі призначається свій 

ведучий для кожної із груп . ця людина може бути членом журі, 
а може й не входити до його складу, а бути окремо запрошеним 
саме для проведення ігор . У ролі ведучого неодноразово виступали 
й ми, автори книги, і зізнаємося вам чесно, що це не менш цікаво, 
ніж грати в складі команди .

Почнемо, мабуть, з обов’язків, які покладають на ведучого бою . 
Ведучий — найбільш відповідальна особа в рамках гри . Він органі-
зовує, контролює й відповідає за все, що відбувається в аудиторії . 
Тому набір його обов’язків найвагоміший .

Головне завдання ведучого — організовувати всі заходи гри 
в рамках регламенту турніру, стежити за дисципліною й за дотри-
манням культури спілкування . його робота, по суті, аналогічна 
роботі ведучого концерту або телевізійного шоу (тільки, звичайно, 
поменше популізму) . Тобто він у передбаченому порядку повідом-
ляє всі складові частини дій бою й контролює їх проведення .

Ведучий стежить за дискусією між учасниками та її конструк-
тивністю . Також він зобов’язаний контролювати питання членів 
журі: вони повинні бути суто уточнювального характеру . І звісно 
ж, як ми вже знаємо, ведучий проводить конкурс капітанів або 
жеребкування, іншими словами, він зобов’язаний розподілити ко-
манди в ігровій схемі .

Але, мабуть, важливіше для учасників буде детальніше ознайо-
митися із правами ведучого . Адже саме цей пункт регламенту ви-
значає взаємодію ведучого бою із гравцями .

Спочатку кілька слів про найбільш неприємне й радикальне 
право ведучого — відстороняти від гри команду, яка систематично 
й грубо порушує регламент турніру або прості правила поведінки . 
Я думаю, не варто пояснювати, що турнір — це серйозний громад-
ський захід і поводитися на ньому треба відповідним чином . Але, 
звичайно ж, всі учасники це прекрасно розуміють, і подібні пре-
цеденти не виникають .

І ще кілька важливих строго регламентованих аспектів, за яки-
ми стежить ведучий:

кількість виходів учасників як доповідач, опонента або рецен- y
зента в межах однієї гри,
кількість некараних відмов (вічні, тактичні) і зниження коефі- y
цієнта за доповідь у випадку перевищення ліміту;
кількість гравців в одній команді . Допустимий максимум і мі- y
німум обговорюється в правилах;
вік учасників . наприклад, у юніорському ТЮФі допускається  y
не більше одного десятикласника в команді (і, звичайно ж, за-
боронена участь одинадцятикласників) .
Порушень цих обмежень зазвичай не буває, команди самі уваж-

но стежать за їх дотриманням, але якщо складаються подібні ситу-
ації, то вони врегульовуються ведучим .

Тепер щодо більш важливого для гравців поняття . Головне те, 
що ведучий стежить за мовою виступаючих і має право її або пе-
рервати, якщо вона втратила конструктивність, або додати трохи 
часу, якщо буде потреба, на власний розсуд (або за узгодженням 
з журі) . Також ведучий може зробити зауваження або перервати 
учасника, що порушив регламент .

Втрата конструктивності дискусії означає, що вона безпосеред-
ньо не стосується предмета суперечки або турніру взагалі або її пи-
тання й аспекти повторюються гравцями вже неодноразово . У ви-
падку, коли повторюється питання або коментар, ведучий його 
просто знімає . Якщо ж на якійсь темі зациклюються учасники діа-
логу, тоді ведучий закриває його й пропонує перевести обговорення 
в інше річище .

Але відразу хочу звернути увагу на те, що ведучий не 
зобов’язаний перевіряти правильність висловлень учасників, 
а тим більше сповіщати про це . Він навіть не має права цього ро-
бити . Тому хочу вберегти вас від типової помилки: не приділяйте 
під час виступу надмірної уваги ведучому . Особливо часто це буває 
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виражено чомусь у доповідачів . Під час викладу свого досліджен-
ня він не відводить очей від ведучого, ніби запитуючи поглядом: 
«Я все правильно говорю?» Але відповідної реакції бути не може . 
Тому якщо вам потрібна моральна підтримка, то краще постарай-
теся доповідати своїй команді .

Але не забувайте, що ви виступаєте перед усією аудиторією, 
а оцінювати вас буде журі, тож особливу увагу варто приділяти їм .

Гарний ведучий повинен бути абсолютно неупередженим, 
і це цілком очевидно . Для нього не повинно бути понять «наші» 
й «ваші» . Тому як ведучих, так, до речі, і членів журі намагаються 
розподілити по групах таким чином, щоб вони не були пов’язані 
жодною мірою із гравцями команд .

Спочатку може видатися, що ведучий практично ніяк не може 
вплинути на результати бою . У нього зазвичай немає права оцінки 
(хоча існує варіант проведення із правом оцінювання, наприклад, 
на юніорському ТЮФі), і ставити учасникам питання він теж не 
має права . Однак все не так просто . При бажанні ведучий може ске-
ровувати хід дискусії в певне річище або навіть різко повертати хід 
подій . найчастіше такий вплив ведучого може виявитися випад-
ковим або ж спровокованим самими командами, так що не варто 
через будь-яку дрібницю підозрювати його в упередженості (всі мо-
жуть помилятися) . Давайте подивимося, які ж «слизькі» моменти 
можуть виникати і як себе в них варто поводити .
1)  насамперед розглянемо варіант зняття питань.

Ми вже знаємо, за якими критеріями й у якому випадку веду-
чий може розцінити вашу фразу як некоректну й не допустити її до 
розгляду . Але тут існують два варіанти .

Перший . Питання дійсно вами вже ставилося або взагалі звуча-
ло неодноразово, але вам вигідно його повторення (наприклад, це 
ключовий так і не розібраний момент), тоді єдиний вихід — його 
переформулювати . це можна зробити декількома способами, про 
які ми ще поговоримо, але найпростіші — це узагальнення або кон-
кретизація . Причому якщо ви хочете домогтися від ведучого по-
легшення у допуску вашої репліки, то варто вибрати той варіант 
переформулювання, що передбачає коротку чітку відповідь . Від-
кривати повторно широку тему для міркування вам не дозволять, 
це нерозумно .

Другий . Ведучий неправильно зрозумів суть вашої репліки 
й розцінив її недоречною або такою, що вже звучала . Тоді ви мо-
жете спробувати наполягти на коректності вимовленої фрази 
(можливо, вас підтримає журі або ведучий змінить свою думку) 
або ж доведеться пояснити, у чому її новизна, й довести, що ви не 

повторюєтеся . Якщо цей спосіб не допоміг, то скористайтеся ви-
кладеним у першому випадку .

Якщо, зрештою, ви не домоглися свого, можете спробувати по-
вторити своє питання пізніше (хоча це рідко спрацьовує), але із 
цим варто бути обережнішим, головне — не перестаратися .

І не сперечайтеся з ведучим про його розв’язання, думка про ко-
манду важливіша за будь-яку незараховану репліку .
2) Тепер давайте більш докладно поговоримо про контроль за часом .

Всі етапи дій обмежені за часом, і ведучий стежить за дотриман-
ням цих рамок . Але всі ведучі різні: одні на кожному етапі заводять 
таймер відповідно до регламенту й, коли пристрій починає сигналі-
зувати, переривають будь-яку дискусію; інші залежно від ходу гри 
можуть додати хвилинку або завершити етап раніше, якщо вважа-
тимуть за потрібне . У випадку перших нам обговорювати нема чого, 
тут все ясно (стеж уважно за часом), але такі ситуації трапляються 
рідко, а ведучі другого типу більш поширені, тому ми й розберемо, 
як вони контролюють дорогоцінні секунди .

Кожен етап бою має свою специфіку, а тому й жорсткість 
у контролі за часом різна .

За змістовністю ми пропонуємо для зручності таку класифіка-
цію етапів у дії .

Значеннєві: доповідь, уточнюючі питання опонента й рецензен-
та, опонування, рецензія, полеміка представників сторін і команд, 
заключне слово доповідача, уточнюючі питання журі .

Формальні: виклик на завдання, підготовка до виступів допові-
дача й опонента, виставляння оцінок журі, слово журі й тайм-аут 
як додаткова можливість .

Я думаю, логіка поділу зрозуміла — до першого класу належать 
ті етапи, які несуть на собі безпосереднє значеннєве навантаження, 
що впливає на результат гри, до другого — ті, що є сполучними й до-
поміжними . Тому в ході значеннєвих частин дії часові обмеження 
динамічні й залежать від взаємодії виступаючих із ведучим й журі, 
у формальних все залежить від ведучого, що керується тільки рег-
ламентом і ситуацією .

Розглянемо все докладно .
Виклик і прийом/відмова від завдання . У деяких турнірах за 

регламентом цим пунктам відведено по хвилині, а є й такі, де вони 
залишені на розсуд ведучого . ці етапи в плані часу не відіграють 
тактичної ролі, тому за ними суворо не стежать . Звичайно команди 
заздалегідь вирішують для себе, на що викликати й від чого від-
мовлятися, тому ці два моменти (питання — відповідь) проходять 
швидко й не створюють враження окремо регламентованих розділів 
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бою . Однак якщо ви будете думати довго, вас попросять прискори-
тися, оскільки сидіти без діла нікому не цікаво .

Звідси порада: вирішуйте до бою, які задачі ви б хотіли розпо-
вісти, а які ні . 

Підготовка до доповіді . Звичайно це п’ять хвилин (але буває 
й менше), у ході яких у вас є можливість підготувати всі матеріали 
своїх досліджень до презентації й зібратися з думками . Як правило, 
часу вистачає, якщо команда підготувалася вдома (є плакати, «про-
зрачки», електронні презентації); якщо ж у вас нічого не готове й вам 
треба списати всю дошку, то й у цьому випадку встигнути не пробле-
ма . Але трапляється всяке, і у тому разі, коли час сплинув, ведучий 
або вам його трохи додасть, або запропонує продовжити за рахунок 
відведеного під доповідь, а його не замало, так що не лякайтеся, 
якщо доведеться його трохи «запозичити» . Але повторюся, що для 
команди, яка уявляє, що таке турнір, цього часу цілком дос татньо .

Можливі деякі труднощі із забезпеченням технікою в ході під-
готовки до доповіді, але це вже проблеми оргкомітету, а під час 
бою — конкретно ведучого . Так що пошук комп’ютера, телевізора, 
кодоскопа й т . ін . звичайно не включається в підготовчий час (особ-
ливо якщо вас у цьому задіюють) .

Тоді чергова порада: якщо трапилося так, що у вас багато робо-
ти на підготовку й вам саме потрібно деяке встаткування, то, поки 
ним будуть займатися, не втрачайте можливості скористатися до-
датковою хвилинкою .

Доповідь . Час, відведений на доповідь, — це, мабуть, найдемо-
кратичніше у всьому регламенті . це 7—10 хвилин цілковитої ува-
ги аудиторії, зверненої до доповідача .

У чому особливість цього етапу? насамперед у тому, що він є 
першою значеннєвою частиною будь-якої дії й, до речі, найголовні-
шої . Тому виникають два аспекти:

перший — як і хід будь-якої значеннєвої частини, ведучий  y
зобов’язаний контролювати виклад доповіді . Тобто залежно від 
мови доповідача він може його або перервати, або зробити за-
уваження, або додати час, якщо вважатиме за потрібне;
другий — доповідь — це головний етап дії, й саме на ній буду- y
ються всі наступні виступи, тому кожне слово доповідача є важ-
ливим і ведучий звичайно дуже рідко перериває його виступ .
Таким чином, в процесі доповіді у ведучого найбільш лояльне 

й чуйне ставлення до виступаючого . Тобто у відведений вам час ви 
можете говорити що завгодно, однак бажано за темою, близькою 
до вашого питання й специфіки турніру . Тоді ніхто вас не перерве, 
і всі будуть уважно слухати .

Форма побудови доповіді вільна й регламентом не обговорена, 
тому, як би ви не виклали свої думки, їх зобов’язані вислухати . 
Але все-таки, як ми вже натякнули, існують ситуації, коли веду-
чий зобов’язаний втрутитися в хід виступу або навіть має право 
його перервати . Про це в наступному пункті розділу .

Аспект додавання часу ми з вами вже обговорювали раніше, 
розбираючи регламент бою . Можу додати, що оскільки часу на 
доповідь цілком достатньо, то якщо вам його не вистачає, це свід-
чить про невміння правильно організувати подачу матеріалу (щоб 
такого не сталося, слід просто тренуватися виступати з таймером 
і проблем не буде) . Як показує досвід, більшість доповідачів укла-
даються в 2—3 хвилини, опонент звичайно виступає довше . Тому 
якщо вам не вистачило часу, то від того, чи цікаво вас слухати й чи 
має це сенс, залежить, чи додадуть вам ведучий і журі часу, чи ні . 
Але якщо виходить так, що ваша доповідь дійсно дуже масштабна, 
інформативна і раціонально побудована, все одно не хвилюйтеся — 
журі не відмовить собі в задоволенні послухати вас зайву хвилин-
ку . Адже коли цікаво розповідають, приємно й слухати .

Уточнюючі питання опонента й рецензента . Ми поєднуємо ці 
два етапи, оскільки вони абсолютно однакові за змістом і формою 
проведення . Ведучий, як правило, лояльно ставиться до тривалості 
уточнюючих питань і вільно додає півхвилинки (хоча за регламен-
том на них приділяється всього дві) . У цей час його більше цікавить 
контроль за змістовністю питань . Тобто його хвилює, щоб учасни-
ки дійсно ставили питання уточнюючого характеру, а як показує 
практика, для гравців це виявляється не так вже й просто . Тому 
якщо ви запитуєте доречно, вам дадуть можливість поставити два-
три зайвих питання . Хоча переважна більшість команд, до речі, 
взагалі не користується можливістю що-небудь уточнити .

Підкажу, що якщо питання сформульовані правильно, тобто 
дуже лаконічно, і передбачають коротку відповідь, то їх усі можна 
поставити за одну хвилину .

Підготовка до опонування. Із цим етапом звичайно все суворо . 
Дві хвилини на підготовку — і вперед! Тут не може бути причин 
на додавання часу (усе в рівних умовах і повинні готуватися одна-
ково) . Якщо вже вам катастрофічно не вистачає декількох секунд, 
щоб зібрати всі думки докупи, до ваших послуг надається тайм-аут 
(якщо він ще не використаний) .

Опонування . Часу на опонування, як і на доповідь, достатньо . 
За п’ять хвилин, які вам щедро виділяє регламент, неважко навіть 
доповісти, а оцінити чужу роботу взагалі запросто . Велика рідкість 
побачити опонента, якому не вистачило часу на виступ . Звичайно 
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гарний опонент, який і похвалить, і «насварить», і попитає, і до 
того ж зможе резюмувати свій виступ, укладається саме в чотири 
з половиною хвилини . Але у разі потреби вам можуть додати час (за 
яких обставин це робиться, ми вже неодноразово обговорювали) .

Ситуацію, коли вас можуть перервати або зробити зауважен-
ня із проханням виправитися (при нав’язуванні свого підходу до 
розв’язання), розберемо в 3-ому пункті .

Полеміка представників сторін: доповідач-опонент, доповідач-
опонент-рецензент . У цих етапів своя специфіка . Якщо виступаю-
чі не укладаються у відведені часові рамки, то ведучий часто ко-
ристується таким прийомом: він пропонує учасникам перенести ті 
питання й коментарі, які вони не встигли озвучити, до полеміки . 
Тобто з полеміки Д–О в Д–О–Р, а вже з останньої — в полеміку ко-
манд . Хоча, звичайно, перебивати вас на півслові не стануть і да-
дуть можливість закінчити думку навіть по завершенні часу . Іноді 
ведучий додає хвилинку для завершення цілого діалогу стосовно 
якогось важливого питання, тобто надає право сторонам вимовити 
навіть кілька реплік .

на полеміку Д–О виділяється 3 хвилини, Д–О–Р — 5 хвилин, 
на полеміку команд дається теж 5 хвилин (про неї докладніше 
далі) . Таким чином, з урахуванням додаткового часу при лояльно-
му ведучому на активний діалог гравцям дається до 13 хвилин, а це 
не мало . Але й цього часу інколи не вистачає, якщо грають дуже 
сильні команди і, наприклад, ведеться ключовий бій (півфінал, 
скажімо) . У цьому випадку є на що подивитися, така гра дуже ці-
кава навіть для стороннього спостерігача, тому що нагадує дійсний 
спаринг, але тільки інтелектуальний .

Так, іноді пристрасті вирують надмірно, тоді ведучому дово-
диться переривати дискусію без права додаткового часу, щоб осту-
дити емоції учасників . Адже не забувайте, що турнір — це всього 
лише гра, не варто бути надміру імпульсивним, тому завжди збері-
гайте повагу й тактовність до своїх суперників .

Ще одна тонкість . У регламенті можуть існувати два пункти: 
«Відповіді доповідача на питання опонента» й «Відповіді доповіда-
ча й опонента на питання рецензента» . Якщо такі є, то вони роз-
міщуються після відповідних виступів і являють собою відповідні 
монологи на питання, що пролунали . Останнім часом ці етапи з ре-
гламентів скасовуються, а ведучі просто формально включають їх 
у подальшу полеміку . Тобто дають можливість передовсім в поле-
міці висловитися тим учасникам, у бік яких пролунали коментарі . 
наявність цих пунктів слід уточнювати заздалегідь у представни-
ків журі або ведучого безпосередньо перед грою .

рецензія . Ми вже говорили про те, що цей етап найбільш стис-
лий у часі . За дві хвилини зробити треба багато: опрацювати ви-
ступи двох учасників (інколи й трьох при співдоповіді), причому 
побудувати цю інформацію логічно й послідовно . не маючи часу на 
підготовку (за регламентом його звичайно немає), це зробити дуже 
не просто . Тому часто виступаючі в ролі рецензента першу хвили-
ну говорять незв’язно й збираються з думками, а коли залишилася 
тільки половина часу, починають викладати суть справи . Через це 
їм бракує відведеного часу, й ведучому доводиться вирішувати: або 
додати півхвилини, або перервати невдалий монолог .

Звідси й порада: незалежно від того, з якої причини вам не ви-
стачає двох хвилин на рецензію (можливо, у вас дійсно занадто 
багато роботи з оцінки виступаючих), ви зобов’язані намагатися 
в них укластися . І якщо це ніяк не виходить, то краще завершити 
коротко останню думку й сказати, що ще дещо ви згадаєте у вигля-
ді коментарів або питань у полеміці . Адже ведучий просто не може 
додавати вам багато часу, тому що ключова суть рецензії — в лако-
нічності, в умінні двома словами виразити головне .

Щоб бути готовим до рецензії, у разі потребі варто не забувати 
про тайм-аут . Часто сам ведучий пропонує командам скористатися 
цією можливістю . надалі ми ще поговоримо про те, що тайм-аут 
зручно розцінювати як можливість забезпечити себе часом для під-
готовки до рецензії, якого за регламентом немає . Але чомусь багато 
команд навіть після поради ведучого не користуються такою мож-
ливістю, хоча під час їхнього виступу стає очевидно, що це їм не 
завадило б .

Отже, ще порада: користуйтеся тайм-аутом, не втрачайте мож-
ливості скористатися тим, на що у вас є «залізне» право .

У цій ролі зауваження ведучого й журі можуть бути пов’язані 
з такими порушеннями як: «Узяття на себе ролі опонента або ви-
користання його функцій» і «нав’язування свого підходу до 
розв’язання» . 

Полеміка команд . Від полеміки представників сторін відріз-
няється тим, що ведучому більше нікуди переносити несвоєчасні 
репліки учасників . І цей етап є останнім, де відбувається дискусія 
між гравцями . Із цієї причини, якщо учасники мають, що сказати 
через п’ять хвилин, ведучий ухвалює рішення щодо змістовності 
й конструктивності діалогу . це значить, що якщо суперечка після 
13-хвилинної полеміки ще має якийсь сенс і з’являються нові ідеї, 
то ведучий може дати гравцям ще пару реплік (не більше однієї 
хвилини) . Але звичайно до кінця полеміки команд дискусія втра-
чає усякий інтерес і діалог, як кажуть, «іде по колу» . А який же 
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сенс продовжувати таку суперечку? Ведучий навіть може перерва-
ти його до кінця часу, запропонувавши командам перейти на нові 
теми для обговорення, а якщо таких не знайдеться, то завершити 
полеміку .

Заключне слово доповідача . У принципі, цю частину можна 
віднести до формальної . Хоча це вже більше залежить від самого 
доповідача . Із особистої практики скажу вам, що почути щось таке, 
що має значеннєве навантаження в заключному слові, велика рід-
кість (але ми ще поговоримо про це) . Тому так виходить, що став-
лення ведучого до цього етапу несерйозне .

Іноді навіть можна почути фразу: «Вам є, що сказати, крім того, 
що ви зі своїм завданням упоралися, задоволені роботою всіх учас-
ників і дякуєте за увагу?» Власне, із цієї фрази стає зрозуміло, що 
звичайно говорять виступаючі в заключному слові . Так що таким 
жартівливим способом ведучий часто прискорює хід дії, і якщо гра-
вець погоджується, що сказати йому більше нема чого, то перехо-
дять до наступного етапу .

Якщо ж ви хочете вимовити кілька слів або ведучий вам нічо-
го не пропонує, то, будь ласка, — у вас 2 хвилини . Але, я думаю, 
зрозуміло, що додавати часу вам не стануть, тому що заключне сло-
во — це не продовження доповіді або дискусії, а можливість фор-
мально завершити свій виступ .

Варто звернути увагу, що в деяких регламентах заключне слово 
дається також опонентові й рецензентові .

Питання журі уточнюючого характеру, виставляння оцінок 
журі, слово журі . ці етапи можуть і не мати чітких часових рамок, 
хоча питання журі звичайно обмежують декількома хвилинами . 
Їхня тривалість ніяк від гравців не залежить, а тому повністю за-
лишається на розсуд ведучого . Для уточнень звертайтеся до тексту 
правил турніру .

Тайм-аут . ця можливість специфічна й призначена для того, 
щоб дати учасникам тактично важливий час, причому в будь-який 
зручний момент (але не перебиваючи суперників) . Таким чином, 
очевидно, що в тайм-ауті кожна секунда дорога, та й функція 
його — в забезпеченні додатковим часом . Через це контроль із боку 
відучого найсуворіший: як тільки закінчаться дорогоцінні 60 се-
кунд, вас попросять повернутися в гру .

Описуючи етапи дії, ми спробували дати найпоширеніші часові 
рамки, які їх обмежують . Але за уточненнями обов’язково звертай-
теся безпосередньо до тексту регламенту турніру .

3)  У цьому пункті спробуємо розібратися в ситуаціях, коли ве-
дучий має право або навіть зобов’язаний втрутитися в хід вашого 
виступу або дискусії між учасниками . це може бути прохання, за-
уваження або допомога . 

1. Підказка або рада.
найпростіший приклад — це прохання ведучого поліпшити 

форму надання матеріалу доповіді, якщо вона погано сприймається 
аудиторією . Що це означає? Все просто . Якщо ви говорите невираз-
но, тихо або швидко, то вас попросять налагодити дикцію, інакше 
зрозуміти доповідь буде важко . І взагалі це стосується всіх учас-
ників . найбільш частий аргумент у такому випадку — це гучність 
мови, оскільки забезпечити чутність у кімнаті, де 30–40 чоловік, 
на знижених тонах не вдасться . Звичайно, за наявності мікрофонів 
це питання знімається, але ними користуються тільки на фіналь-
них іграх .

Також виступаючому можуть зробити зауваження, якщо він го-
ворить «собі під ніс» або, відвернувшись від аудиторії, «спілкуєть-
ся» зі шкільною дошкою (і таке трапляється) .

Якщо вами наданий рукописний або дуже дрібний або нерозбір-
ливий друкований матеріал, то ведучий може попросити його озву-
чити або переписати на дошці в більш сприйнятливому вигляді .

Можливо ще безліч варіантів, коли ведучий підказує, як по-
ліпшити презентабельність виступу, хоча це не його робота, а ро-
бота гравців і команд . Так що таке втручання не шкодить виступу, 
а тільки сприяє поліпшенню ефекту .

Тому цілком природна порада: прислухайтеся до зауважень ве-
дучого, це вам тільки допоможе .

2. якщо «не в той степ»...
Думаю, навіть не варто говорити про те, що якщо на Турнірі 

юних хіміків ви почнете в доповіді розповідати про історію розвит-
ку культури в племенах древніх інків, то вас запитають: «А, влас-
не, до чого це?» Зрозуміло, що доповідач зобов’язаний викладати 
по суті порушеної проблеми й використати при цьому переважно ту 
галузь знань предмета, якому присвячений турнір . Хоча ніхто при 
цьому не вимагає цілковитого ігнорування інших наук .

Трапляється так, що у фізичному питанні не обійдешся без 
аспектів хімії, як, наприклад, в електролітичних процесах . 
Може також знадобитися обчислення споживаної й виділюва-
ної енергії, а тут не обійтися без математики . Ось вам одразу 
і зв’язок трьох наук . Але не варто забувати про головну на ва-
шому турнірі .
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3. як і про що говорити не можна.
А)  Як окрему специфічну ситуацію варто виділити спробу допові-

дачем викласти кілька розв’язань поставленої перед ним про-
блеми .
це категорично забороняється регламентами турнірів і поряд 

з «нав’язуванням доповідачеві свого розв’язання» є, мабуть, одним 
з головних порушень . Ведучий і журі строго стежать за виникнен-
ням такої ситуації й допомагають виступаючому вчасно виправити-
ся . Тобто якщо в процесі доповіді з’ясовується, що доповідач надає 
кілька різних підходів до розглянутого питання, то йому запропо-
нують вибрати один і працювати тільки в його рамках .

Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, то спробуйте швидко зо-
рієнтуватися, вибрати найбільш виграшний варіант розв’язання, 
потім вибачтеся за допущену помилку й доповідайте далі, але не зга-
дуючи більше про інші варіанти . У результаті журі може зреагувати 
по-різному: хтось вам може понизити оцінку й має на це цілковите 
право, але, як правило, судді забувають швидко виправлену помил-
ку, якщо вона не міняє весь хід справи . У цьому випадку все зале-
жить від вас: якщо ви виправитеся делікатно й відразу ж продовжи-
те, ніби нічого й не було, то ніхто й не помітить непогодженості .

Але, звичайно ж, за таким серйозним аспектом, як одинич-
ність розв’язання, варто стежити заздалегідь, ще при підготовці до 
турніру . Адже, якщо чесно, така помилка вважається моветоном, 
а особливо для досвідчених команд (тому й допускається надзви-
чайно рідко) .

Ви запитаєте: «навіщо потрібно таке правило? Адже ще в дав-
нину говорили, що краще знайти новий підхід до старої задачі, ніж 
розв’язати нову» . Ви, звичайно ж, праві . Але, мабуть, ще корисні-
ше знайти із усіх підходів, методів і рішень найбільш оптимальний 
й раціональний . У сучасному світі завдання оптимізації найчасті-
ше важливіше від власне розв’язань .

Ось елементарний приклад . У нас є питання: «Як закріпити 
на стіні картину?» Відповідь напрошується відразу: «Убити цвях 
і повісити її на петельку» . Ось вам і розв’язання, жодної склад-
ності в його знаходженні ми не відчули . Але як це зробити, не по-
шкодивши шпалери й не вчинивши галасу й не здійнявши пилу . 
Раптом нам захочеться перевісити завтра картину, а цвях у стіні 
на її місці — не краще дизайнерське розв’язання . А от вигадати, 
що в шов між смужками шпалер можна помістити тонку магніт-
ну смужку, а на раму полотна позаду прикріпити ще одну метале-
ву — це вже турнірний підхід . Але ви ж не станете прикріплену 
в такий спосіб картину ще й прибивати цвяхом . Отже, так само не 

варто викладати кілька розв’язків, один з них завжди виявляється 
кращим . І ваше завдання — не тільки розібратися з питанням, але 
й зробити це красиво й просто і цей найкращий спосіб розробити 
й показати в доповіді .

Відзначимо, що не варто плутати подання декількох підходів 
до задачі зі спеціальним прийомом, який ми викладемо в методи-
ці підготовки . У ньому використовується метод відкидання різних 
варіантів розв’язань для наочного відшукання найбільш оптималь-
ного . Такий прийом перебуває повністю в рамках правил і не пору-
шує регламенту . 
Б)  нав’язування свого розв’язання, методу, думки .

Явний приклад такого підходу — це фрази такого типу: «Я б розв’я-
зу вав задачу інакше» або «Мені здається, що у вашому випадку кра-
щий такий підхід . . .», або «на мою думку, реалізувати вашу ідею тре-
ба іншим способом» .

Така помилка опонента не рідкість й особливо часто допуска-
ється новачками . Адже важко стриматися й не «приміряти» свій 
підхід до чужого розв’язання . Але цього робити не можна! Весь 
сенс у тому, щоб працювати в рамках запропонованого розв’язання 
й оцінювати саме його, виходячи із припущень доповідача .

Ведучий і журі завжди помічають це порушення й зауважують 
опонентові (або навіть рецензентові, трапляється, й він припуска-
ється такої помилки) . У цьому випадку варто вибачитися й про-
довжувати далі . Але не думайте, що вам забудуть це «зазіхання 
на власність» доповідача . Як показує досвід, суперники з інших 
команд ще не раз нагадають журі про це (гра є гра) . У такому ви-
падку скористайтеся порадою: не відповідайте на такі зауваження, 
тільки якщо абсолютно не впевнені, що зможете довести, що вас 
неправильно зрозуміли . Зайвий раз вибачатися й виправдуватися 
не варто, інакше зайве привертання уваги до цієї теми буде явно 
вам не на користь .

В) Узяття виступаючим на себе функцій іншої ролі .
Як і попереднє порушення, може допускатися й опонентом, і ре-

цензентом . Але в цьому випадку частіше «винуватцем» стає рецен-
зент . Він перебирає на себе функції опонента (або навпаки відпо-
відно) .

Виникає така ситуація досить часто (а для досвідченого ока, 
я б сказав, дуже часто) . А тому навіть іноді залишається непомі-
ченою ведучим . Зауваження в такому випадку можна почути, зви-
чайно, в разі особливо грубої форми порушення, коли один виступ 
повністю перетворюється в інший, тобто рецензент просто опонує 
до повідь .
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Чому так відбувається? Тому що, як ми вже неодноразово зга-
дували, роль рецензента найтонша й утриматися в її рамках — не-
просте завдання, через що виступ легко зводиться до опитування 
й коментування замість оцінки .

Опонент практично ніколи не бере на себе роль рецензента, 
оскільки остання заснована, власне, на опонуванні (і, звичайно ж, 
на доповіді) . Тому така ситуація неможлива . Але існують варіанти . 
У ТЮВРі, наприклад, опонент (патентознавець) і рецензент (техно-
лог) мають специфічні функції, що досить відрізняються від описа-
них . на цьому турнірі патентознавець може «відібрати хліб» тех-
нолога, зробивши висновки про введення винаходу у виробництво .

Як правило, про допущення викладеної помилки вам повідом-
лять скоріше ті учасники, «на чию територію ви зазіхнули», ніж 
сам ведучий .

Поводитися в подібній ситуації варто так само, як й під час ви-
кладеної вище .

Розглянуті найбільш важливі порушення, які допускаються 
гравцями, не стосуються тільки представників біля дошки . Їх мо-
жуть допустити й виступаючі з команд із місця й будуть розцінені 
аналогічно .

на завершення розбору роботи ведучого нагадаємо, що саме до 
нього варто звертатися стосовно всіх організаційних питань, які 
виникають у рамках бою . І зобов’язані цим займатися тільки капі-
тани команд .

Журі

Тепер про взаємодію з журі . Під час бою учасники контактують 
із суддівським складом тільки у двох випадках: 1) під час уточнюю-
чих питань журі; 2) у разі коментування оцінок і ходу дії .

Коли суддями ставляться питання уточнюючого характеру, на 
них варто відповідати лаконічно й чітко, якщо, вони, звісно, по-
ставлені у належний спосіб (але за цим стежить ведучий) .

Якщо питання явно не уточнююче і відповідати на нього вам 
не вигідно, можу порадити тактовно натякнути про це ведучому . 
Але якщо на відповіді наполягають, то відповідайте, адже завжди, 
у крайньому випадку, можна зізнатися в незнанні .

Коли члени журі виступають із коментарями чи то за власним 
бажанням, чи то на прохання капітана команди, не варто забувати, 
що це не діалог з учасниками й сперечатися з виступаючим не вар-
то . Щоби подискутувати із суддями, можете при бажанні викорис-
тати час перерви або поспілкуватися після закінчення гри .

Ще варто згадати про право журі порекомендувати ведучому 
втрутитися в дискусію, тобто перервати її, зробити зауваження або 
додати час . Але ухвалення рішення однаково залишається за ним .

1.9. Дрібні хитрощі

У цьому розділі ми поговоримо про декілька прийомів, які мо-
жуть використовуватися командами . Безумовно, у кожному окре-
мо взятому турнірі таких прийомів багато, але вони здебільшого 
специфічні (тобто застосовні тільки до даного турніру) . У цьому 
параграфі ми опишемо загальні прийоми, які можуть використо-
вуватися на будь-якому турнірі .

Після кожного бою переписуйте результати ігор в інших групах,  y
а також виклики, відмови й зіграні завдання . це допоможе вам 
визначитися з тактикою викликів й бою з іншими командами 
(докладніше див . у параграфі «Тактична підготовка», розділ 2) .
Переписуйте, якщо це можливо, розв’язання інших команд . це  y
допоможе вам скоригувати між іграми ваші доповіді . Те саме 
стосується питань інших учасників бою й членів журі, адже піс-
ля їх обговорення до бою й із керівниками доповідач виявиться 
більш підготовленим і мотивованим .
У ході бою, якщо необхідно щось терміново сказати представ- y
никові вашої команди, що стоїть біля дошки, можна написати 
це на невеликому папірці й показати йому . це, звісно, не зовсім 
за правилами, але, як правило, ведучі обмежуються максимум 
зауваженням, а вчасно повідомлена інформація може істотно 
вплинути на результат бою .
Окремо у турнірах представлений конкурс капітанів . y
Якоїсь конкретної методики з підготовки капітанів до цього 

конкурсу не існує й існувати не може, адже питання на ньому мо-
жуть бути й із галузі загальних знань, і на знання предмета, що є 
базовим на турнірі, і на оцінку окоміру, почуття часу й т . ні . Однак 
можна виділити кілька основних типів конкурсу капітанів і дати 
кілька порад для збільшення шансів на перемогу (адже від того, 
як розподіляться ролі під час бою, нерідко може залежати його ре-
зультат) .
1 .  Конкурс на знання базового предмета . Тут дамо єдину пораду: 

капітан повинен бути людиною, обізнаною у даному предметі .
2 .  Конкурс на загальну ерудицію . Аналогічно — капітанові ба-

жано бути досить освіченим і добре орієнтуватися в шкільному 
і загальному матеріалі .
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3 .  Конкурс на знання величин . Часто можуть траплятися завдан-
ня такого типу: напишіть із максимальною точністю значення 
числа π , . . . Порада: капітанові бажано знати хоча б із точністю 
до трьох знаків загальновідомі константи, переведення одних 
величин в інші (наприклад, дюйми в сантиметри й т .п .), а та-
кож величини, що використовуються в тій галузі, що є базовим 
предметом турніру .

4 .  Конкурс «на окомір»... Іноді ведучий пропонує конкурси такого 
типу: оцініть кількість сторінок у цій книзі, або: засічіть на цьо-
му секундомірі 1 секунду й т . ін . Порадити тут що-небудь склад-
но, але капітани з гарним почуттям відстані, часу й т . ін . мають 
більше шансів перемогти в подібних конкурсах .
Ось ще кілька порад, що стосуються загального ходу конкурсу 

капітанів:
Капітан насамперед повинен швидко орієнтуватися й відповіда- y
ти на питання, адже на міркування йому звичайно приділяється 
5–10 секунд . Тому капітан, що за 5 секунд відповість, що e = 2 7,  
(число ейлера), краще, ніж капітан, який через 5 хвилин ска-
же: e = 2 718281828,  . . .
Якщо капітан хоче забезпечити собі мінімум друге місце на кон- y
курсі (у випадку гри за участю трьох команд), то йому достат-
ньо схитрувати: побачити відповіді своїх суперників і написати 
свою відповідь, що лежить між ними (для тих випадків, коли 
йдеться про число) . Приклад: на питання, який ріст ведучого, 
один з капітанів відповів 168 см, інший — 170 см . Тоді третій, 
відповівши 169 см, забезпечить собі друге місце незалежно від 
того, скільки складає ріст ведучого — 150 см або 200 см, а за 
певних обставин може взагалі виграти конкурс капітанів .
Примітка. Більшість ведучих і капітанів знають цей прийом, 

тому ведучі іноді просять писати відповідь на папірці, а капітани, 
у випадку якщо відповідь пишеться на дошці, закривають його ру-
кою! Але іноді така «хитрість» може спрацювати!

мОДульна система (тЮВР)

система оцінювання:

1 . Домашнє завдання (ведення зошита) × 0,1 max — 12 б .

2 . Робота на уроках × 0,15 max — 12 б .

3 . Самостійні роботи × 0,15 max — 12 б .

4 . Тест × 0,25 max — 12 б .

5 . Залік × 0,35 max — 12 б .

6 . Відвідуваність, поводження – × 0,15 max — 12 б .

приблизна система модулів

Модуль 1

Тема № 1. Правила ТЮВру:
загальні положення, y
особливості . y

Тема № 2. розподіл за ролями:
тактик, y
слухач, y
рахівник, y
капітан . y
заступник капітана . y

Модуль 2

Тема № 3. Постановка мови:
акценти, y
порядок подання матеріалів, y
висновки, y
полеміка, y
відповіді на питання . y

Тема № 4. Виступ:
винахідник, y
патентознавець, y
технолог . y
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Модуль 3

Тема № 5. Техніка ведення бою на ТЮВрі:
підготовка до бою, y
тактика ведення бою . y

Тема № 6. Мультимедіа й обладнання:
презентації, y
відео й фото, y
слайди, плакати, y
надання документації, обладнання . y

Орієнтовна схема окремих видів робіт:

Тест. 12 питань: 3 × 0,5 б .; 3 × 1 б .; 3 × 2 б .; 3 × 3 б . Зачитуються 
6 кращих питань; 1–6 — в разі неправильної відповіді — «–0,5 б .»; 
7–12 — «–1 б .»: 3 штрафи . 1–3 — 1 правильна відповідь, 4–12 — 
від 1 до 3 правильних відповідей .

Залік. 3 питання: 1 → 3 визначення й формулювання (3 × 1 б .) — 
усно; 2 → короткий опис чого-небудь (3 б .) — письмово; 3 → розгор-
нута відповідь (6 б .) — усно .

Самостійна робота. 6 питань: 1, 2, 3 — тести (по 1 б .), 4 — теоре-
тичне питання (2 б .), 5 — завдання з фізики (3 б .), 6 — ситуативне 
питання (5 б .) . У текстах може бути кілька правильних відповідей: 
1—3 правильні відповіді .

модуль 1

тема 1. правила тЮВРу

Загальні положення

Перш ніж обговорювати правила турніру юних винахідників 
і раціоналізаторів, необхідно обговорити, що ж є метою даного тур-
ніру, який його предмет вивчення й т . ін .

Всі завдання на ТЮВРі вимагають певного технічного розв’я зан-
ня якої-небудь проблеми, говорячи більш строгою мовою — вина-
ходу . Тому для початку дамо визначення поняття «винахід» .

Визначення 1. Винахід — нове, таке, що має істотної відмін-
ності технічне, розв’язання завдання в будь-якій галузі народного 
господарства, соціально-культурного будівництва або ж оборони 
країни . (Прахов, С . 45)

Визначення 2. Винахід — технологічне (технічне) рішення, що 
відповідає умовам патентоспроможності (новизни, винахідливому 
рівню, промисловій придатності) (Закони України) .

Визначення 3. Винахід — об’єкт промислової власності, якому 
надається правова охорона на основі патенту . Винахід уважається 
таким, якщо він є новим, тобто невідомим для рівня техніки й для 
фахівця явно не випливає із цього рівня (т . на винахідницький рі-
вень) .

Винаходом можуть бути пристрої, речовини, способи, штами 
мікроорганізмів, культура клітки рослин і тварин й ін . (ВеС)

Визначення . Об’єктом винаходу, відповідно до законодавства 
України, можуть бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура  y
клітки рослин і тварин);
спосіб; y
використання раніше відомого продукту або способу за новим  y
призначенням .
Відразу хочеться відзначити, що оскільки базовою дисциплі-

ною ТЮВРу є фізика, то розв’язанням задачі на цьому турнірі 
може бути тільки пристрій, спосіб або використання раніше відо-
мого продукту (пристрою) або способу за новим призначенням .

Як бачимо, «візитною карткою» винаходу є патент .
Визначення . Патент — 1) документ, що засвідчує державне ви-

знання технічного рішення винаходом, корисним моделлю, про-
мисловим зразком і закріплює за особою, якій він виданий, ви-
ключне право на використання зазначених об’єктів; 2) документ на 
право займатися торгівлею або промислом і т . ін ., у деяких держа-
вах — на обіймання певної посади .

Для збереження прав винахідників у державах існують спеці-
альні нормативні акти, які в сукупності становлять винахідницьке 
право .

Визначення . Винахідницьке право — сукупність норм, що ре-
гламентують відносини, пов’язані зі створенням і застосуванням 
винаходів й інших результатів творчості, використовуваних у ви-
робництві .

Розглянемо схему класичного патенту (вірніше, опис до па-
тенту) .

1 — свідчить про те, у якій країні патентується винахід (у цьому 
випадку — Україна);

2 — указує номер патенту в міжнародній класифікації, а та-
кож код патенту для зручності під час патентного пошуку (G 01 T 
1/20);
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Визначення . Патентний пошук — процес пошуку того або іншо-
го винаходу за патентними заявками з використанням стандартних 
кодів, що свідчать про приналежність до тієї або іншої галузі техні-
ки, а також стандартної нумерації, що полегшує процес пошуку;

3 — заголовок, у якому також бере участь вказівка на те, чи 
проводилася експертиза по суті (чи перевірявся даний прилад, при-
стрій у житті), а також на підставі яких нормативних актів він ви-
даний;

4 — у чиїй редакції публікується патент;
5 — назва винаходу;
6 — короткий опис: дата видачі; автор (або колектив авторів) 

винаходу; установа, від якого дається патент (якщо є); формула ви-
находу .

Визначення . Формула винаходу — короткий опис винаходу, що 
включає в себе: назву, схему пристрою, відмінність від попередни-
ків, які їхні недоліки воно усуває й за допомогою чого саме;

7 — указується область, у якій застосовується даний винахід;
8 — указуються прототипи й аналоги даного винаходу .
Визначення . Аналог — об’єкт винаходу, такий же за технічною 

суттю, як і той, що заявляється . Він подібний йому за технічною 
суті й за результатом використання (або, коротше: те, що технічно 
найбільше схоже на наш винахід) .

Визначення . Прототип — об’єкт винаходу такого ж призначен-
ня, як і той, що заявляється (або, коротше: те, що виконує умову 
завдання, але не так, як нам подобається) .

9 — указуються недоліки прототипу й аналога;
10 — постановка завдання;
11 — указується, за допомогою чого досягається поставлене за-

вдання;
12а — креслення, що пояснює суть винаходу;
12 — опис креслення в тексті заявки;
13а — таблиця, що порівнює прототип і пропонований винахід;
13 — коментарі до таблиці в тексті заявки;
14 — відомості про видання й видавництво .
не треба, однак, плутати винахід й інженерне рішення або вдо-

сконалення .
Визначення . Інженерне рішення — використання вже відомих 

винаходів для розв’язання нових задач . Причому ідея їх викорис-
тання лежить на поверхні .

Основна відмінність інженерного рішення від винаходу — не-
відповідність рівневі новизни (критерію новизни), а також вина-
хідницькому рівню .

Приклад копії заявки на патент із бібліотеки імені В. г. Короленка

Визначення . Удосконалення — поліпшення відомого пристрою 
або способу в якійсь вузькій галузі (не міняє нічого істотно в тех-
нічному плані) шляхом додавання або видалення незначних дета-
лей або ж зміною речовин і матеріалів, з яких складаються певні 
частини пристрою .



80 Гребенюк Ю. В., Зарицький О. М. «Турнір як гра» Модульна система (ТЮВР) 81

Основна відмінність удосконалення від винаходу — невідповід-
ність критерію новизни .

У висновку хотілося б відзначити, що хоча вдосконалення й ін-
женерні рішення не є самі по собі винаходами, об’єднання їх в одну 
систему може бути незвичайним, невідомим на даний момент, тобто 
задовольняти як критерій новизни, так і винахідницький рівень, а 
отже, бути винаходом .

Особливості правил ТЮВру

Отже, ми вже знайомі із правилами турнірів взагалі й ТЮВРу 
зокрема . Тепер настав час ознайомитися докладніше із правилами 
ТЮВРу та їхніми особливостями .

Крім правил проведення бою ніяких істотних відмінностей 
у правилах ТЮВРу й ТЮФу немає . Тому ми відразу до цих правил 
і перейдемо .
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Почнемо з регламенту гри .
регламент гри

1 .  Патентознавець пропонує Винахідникові задачу для розв’язання .
2 .  Винахідник приймає або відхиляє виклик .
3 .  Підготовка до доповіді (2 хв) .
4 .  Доповідь Винахідника (7 хв) .
5 .  Уточнюючі питання Патентознавця до Винахідника й відповіді 

Винахідника (2 хв) .
6 .  Підготовка Патентознавця до виступу (2 хв) .
7 .  Виступ Патентознавця (5 хв) .
8 .  Полеміка між Винахідником і Патентознавцем (3 хв) .
9 .  Уточнюючі питання Технолога до Винахідника й Патентознав-

ця, відповіді Винахідника й Патентознавця (2 хв) .
10 . Виступ Технолога (2 хв) .
11 . Полеміка між Винаходом, Патентознавцем і Технологом (5 хв) .
12 . Загальна полеміка команд (5 хв) .
13 . Заключне слово Винахідника (2 хв) .
14 . Питання журі (2 хв) .
15 . Виставляння оцінок .
16 . Слово журі (5 хв) .
17 . Додаткові виступи (за необхідності) .

Визначення. Винахідник (команда) — команда, що у даній дії 
виступає автором розв’язання завдання . Є аналогом команди Допо-
відача в ТЮФі .

Визначення. Патентознавець (команда) — команда, що у даній 
дії виступає в ролі патентного бюро, визначаючи, чи варто видава-
ти патент на запропонований винахід .

Визначення. Технолог (команда) — команда, що у даній дії ви-
ступає в ролі інженера, визначаючи, чи можливий запуск даного 
винаходу у виробництво, й пропонуючи конкретні технічні вдоско-
налення .

Роль команди спостерігачів порівняно з ТЮФом не міняється . 
Відмінності в правилах від ТЮФу полягають лише в обов’язках 
і вимогах до команд під час виступів . Саме їх у висновку цієї теми 
ми й торкнемося .

Отже, Винахідник (один або два члени команди) доповідає 
зміст зробленого ним (командою, що він представляє) винаходу, 
відповідно до поставленого завдання указуючи аналоги й акцен-
туючи увагу на його перевагах порівняно із прототипом . При 
цьому, як і у ТЮФі, бажано використати діючі прилади, раніше 
заготовлені малюнки, плакати, слайди, фотографії, відеофраг-
менти . Варто брати до уваги, що командою доповідається тільки 

одне розв’язання конкретної задачі (один винахід), а також те, 
що більш високу оцінку одержує той винахід, що ґрунтується на 
оригінальному використанні фізичних явищ й ефектів .

Патентознавець (один член команди) повинен обґрунтовано 
прийняти або відхилити винахід, указати його переваги й принци-
пові недоліки, порівняти винахід з існуючим прототипом .

Технолог (один член команди) показує можливість або ж, на-
впаки, неможливість впровадження винаходу у виробництво, де-
монструючи бачення можливості розвитку ідеї винахідника на 
рівні реальної конструкторської розробки, оцінює можливий тех-
нічний й економічний ефект .

Спостерігач має право виступати під час полеміки команд .
Виступи Патентознавця, Технолога й Спостерігача не повинні 

зводитися до викладу власного розв’язання задачі й демонстрації 
власних експериментальних установок, які підтверджують або 
спростовують результати Винахідника (можлива тільки демон-
страція фізичних явищ або ефектів, які доводять неспроможність 
ідеї, на підставі якої зроблене винахід) .

Всі інші ТЮФівські правила, наприклад право на 1 тайм-аут 
протягом бою, залишаються .

Додамо тільки дещо про критерії оцінювання .
Винахідника:
до 1-го бала знімається, якщо він не вказує аналоги прототипу; y
до 1-го бала знімається, якщо він не відзначає, у чому полягає  y
його винахід, чим він відрізняється від уже відомих пристроїв 
або способів (аналогів і прототипу) .
Патентознавця:
до 1-го бала знімається, якщо він не перевіряє наявності анало- y
гів і прототипу;
до 1-го бала знімається, якщо він не встановлює, у чому ж саме  y
полягає суть запропонованого винаходу, і приймає за винахід 
загальновідомі пристрої або ж способи досягнення позитивного 
ефекту .
Технолога:
до 1-го бала знімається, якщо він не демонструє можливості  y
розвитку ідеї винахідника в реальну конструкторську роз-
робку;
до 1-го бала знімається, якщо він не оцінює ефективності запро- y
понованої ним конструкторської розробки порівняно з існуючи-
ми технічними рішеннями .
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Домашнє завдання

1 . Підготуйте повідомлення на одну з тем:
1) Патентне право .
2) Безглузді винаходи .
3) Патентне відомство .
4) Що таке патент?
5) «ноу-хау» .
2 . Письмово порівняйте ролі Винахідника, Патентознавця 

й Технолога в ТЮВРі з ролями відповідно Доповідача, Опонента 
й Рецензента в ТЮФі . У чому їхня подібність і відмінність?

тема 2. Розподіл за ролями

Отже, як ми бачимо, правила ТЮВР не дуже сильно відрізняєть-
ся від ТЮФу . Тому й на турнірі юних винахідників і раціоналізато-
рів постає необхідність у розмежуванні повноважень й обов’язків 
всіх членів команди . це стосується не тільки роботи зі своїх задач, 
але й тактичних і турнірних обов’язків . Отже, які ж ролі ми б виді-
лили в цьому випадку? Ось перелік тих ролей, які необхідні в гар-
ній, збалансованій команді:

тактик; y
слухач; y
рахівник; y
капітан; y
заступник капітана . y

Тактик

назва ролі, у принципі, говорить саме за себе . Оцінити значен-
ня цієї людини команда зможе під час проведення бою . Саме тактик 
повинен повністю визначати завдання, на які необхідно викликати 
інші команди, схему гри, яку має вибрати капітан у випадку перемо-
ги на конкурсі капітанів, і т . ін . Тобто тактик — це свого роду заступ-
ник капітана з тактичної роботи . Які ж основні завдання тактика?

Визначити на основі результатів боїв сильні й слабкі завдання  y
й теми команд-суперниць;
прорахувати, яка з команд сильніша, чий винахід краще «опо- y
нувати», виступаючи в ролі патентознавця, а на чий винахід 
можна бути технологом або спостерігачем;
на основі даних, представлених йому рахівником, тактик пови- y
нен виробити й представити капітанові два списки задач: пер-
ший — задачі, на які необхідно викликати команди-суперниці, 

у випадку якщо команда буде під час доповіді цих команд патен-
тознавцем; другий — список задач, від яких варто відмовлятися 
під час виклику на них або які небажано доповідати в тій або ін-
шій дії . При цьому обидва списки мають бути впорядковані (тоб-
то розташовані в порядку зростання або убування пріоритетності 
викликів або відмов відповідно) .
Як ми бачимо, робота тактика дуже тісно пов’язана з роботою 

рахівника . Тому ідеальним варіантом було б сполучення цих двох 
ролей однією людиною . Але це зовсім не обов’язково .

Розберемо роботу тактика на такому конкретному прикладі .
нехай майбутній бій грають, крім вашої, 3 команди . Тобто 

склад учасників виглядає в такий спосіб:
«Перша столиця» — Харків, гімназія № 46
«УФМЛ» — Київ, УФМЛ
«Альтаїр» — Чернігів, ліцей № 15
«Схід» — Харків, ХФМЛ № 27
Список задач: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,  

16, 17 .
До цієї гри зігрався 1 тур . У ньому відзначені такі результати .
1-й бій

Сума рейтинг

Альтаїр В

130
Т

41
П

84
255 4

Суми-1 П

76
В

131
Т

42
249 4

Орден Любарта Т

41
П

89
В

120
250 4

3 — т . в .*
5

3 — в . в .**
1 7

2-й бій

Сума рейтинг

УФМЛ В

131
Т

43
П

92
266 4

Сула П

69
В

122
Т

40
231 1

Арсенал Т

41
П

85
В

133
259 3

15 1 2

* т .в . — тактична відмова .
** в .в . — вічна відмова .
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3-й бій

Сума рейтинг

РЛ-10 В

120
Т

43
П

87
250 2

Перша столиця П

96
В

135
Т

44
275 4

Запоріжжя Т

45
П

92
В

140
277 4

2 — в . в .
3 7

8 — т . в .
11

4-й бій

Сума рейтинг

Схід В

150
С

—
Т

47
П

90
287 4

Суми-2 П

80
В

126
С

—
Т

41
247 1

Венцеремос Т

44
П

92
В

146
С

—
282 4

Житомир С

—
Т

42
П

82
В

130
254 1

5 — т . в . 
17
3 6 9

10 — т . в .
12

Відносна сила команд: сильні — УФМЛ, Схід, Арсенал, Запо-
ріжжя; середні — Суми-1, РЛ-10; слабкі — Альтаїр, Сула, Суми-2, 
Житомир; невідомо — Орден Любарта, Венцеремос .

розподіл задач вашої команди: дуже сильні — 3, 5, 9, 10; силь-
ні — 2, 15, 16; виконані — 71, 12, 14, 17; не виконані, але дещо є — 
4, 6, 8; геть-чисто відсутні — 1, 11, 13 .

Давайте спробуємо розібратися з тактикою вашої команди на 
майбутній бій . Перше, що ми бачимо, — майбутня гра із двома 
сильними й однією слабкою командою . Оскільки наше завдання — 
перше або друге з нерозрізненістю від першого місце, то, звісно, ба-
жано будувати гру, відштовхуючись від команд «Схід» й «УФМЛ» . 
Тому перш за все продумаємо тактику капітана . Можливі такі фі-
нали конкурсу капітанів:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6

«Перша 
столиця»

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

«Схід» 2 3 2 4 3 4 1 1 3 3 4 4 1 1 2 2 4 4 1 1 2 2 3 3

«УФМЛ» 3 4 4 2 2 3 3 4 1 4 3 1 2 4 1 4 1 2 2 3 1 3 1 2

«Альтаїр» 4 2 3 3 4 2 4 3 4 1 1 3 4 2 4 1 2 1 3 2 3 1 2 1

Очевидно, що всі фінали класу D  від нас ніяк не залежать . Тому 
будемо розглядати тільки фінали класів A C−  . Відразу відзначимо, 
що у сформованій ситуації оптимальним для нашої команди буде 
вибирати свій рядок третіми . Чому? Відповідь на поверхні: коли 
вибираєш третім, то вже знаєш ролі двох інших команд, а роль ко-
манди, що залишилася, залежить від твого вибору, тобто умови для 
вибору ідеальної схеми близькі до «ідеальних» .

Примітка: відразу хочеться відзначити, що в трійці команд ко-
манда, що вибирає другою, завжди може забезпечити собі опону-
вання й рецензію тих команд, які їй потрібні .

Вправа: доведіть це конструктивно (простим перебором) .
Тому у всіх фіналах класу A  вибір капітана вашої команди по-

винен бути таким: «Я вибираю свою роль третім» . У фіналах класів 
B  і C  його вибір повинен бути таким самим, якщо це можливо . 
Розглянемо варіанти, що залишилися . У класі B  ваш капітан не 
може вибирати третім тоді й тільки тоді, коли капітан команди, 
що посів 1 місце в конкурсі капітанів, заявив, що буде вибирати 
третім . У випадку, коли слабка команда посіла в конкурсі капіта-
нів 1-е або 4-е місце (фінали B1, B3 , B4 , B5 ), вашому капітанові є 
сенс вибирати другим, тому що тоді першою майже напевно буде 
вибирати одна із двох сильних команд (адже ніхто не захоче виби-
рати четвертою), і тоді під неї можна буде підлаштуватися . Чому 
такий варіант не підходить для фіналів B2  і B6 ? Розглянемо ре-
зультат B2  . нехай капітан «Сходу» говорить: «Я вибираю третім» . 
Ваш капітан говорить: «Я вибираю другим» . Що робити капітанові 
«Альтаїра»? Він може вибирати першим або четвертим . Але чет-
вертим вибирати нерозумно . Виходить, він буде вибирати першим . 
І під кого тоді підлаштується ваша команда? Під команду «Альта-
їр» . Чи є в цьому сенс? І так, і ні . З одного боку, ви можете вибрати 
схему, за якої команда «Альтаїр» буде вас опонувати, з іншого, ви-
бираючи першими, ви можете грати за улюбленою схемою (нашою 
улюбленою, наприклад, була схема нТПІ) . Тут приймати рішення 
можна, тільки виходячи з кон’юнктури .

Залишається розглянути фінали класу C  . Тут все просто: якщо 
ви не можете вибирати третім, то вибирайте другим або першим 
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залежно від того, який порядковий номер залишать вам ваші по-
передники .

Отже, з номером розібралися . Залишилося розібратися зі схе-
мою . Докладний розбір вибору схеми залежно від схеми ми пропо-
нуємо вам для самостійної роботи, дамо лише загальні вказівки .

Вправа . Зробити повний розбір вибору схеми в цьому випадку .
Чим же необхідно керуватися? Якщо перед вами вибирала тіль-

ки слабка команда, то необхідно, щоб вона вас опонувала . Якщо 
тільки сильна, бажано, щоб ви їй опонували . Якщо ви вибираєте 
першими, то наполегливо рекомендуємо вам вибирати останній ря-
док (або передостанній) . Якщо ви вибираєте останніми, то ви не ви-
бираєте . Залишилося розглянути випадок, коли ви вибираєте тре-
тіми . Якщо перед вами вибирали дві сильні команди, то необхідно, 
щоб одна з них вас спостерігала під час доповіді, а друга — «техно-
логіювала» (рецензувала) . це можливо у всіх варіантах, крім дру-
гого:

Сильна В С Т П

П В С Т Сильна

Сильна Т П В С

С Т П В Сильна

У цих варіантах необхідно, щоб одна з команд вас спостерігала, 
а інша — опонувала .

Якщо ж перед вами вибирала одна слабка, одна сильна коман-
да, то переваги ті самі, що й вище, тільки спостерігати вашу допо-
відь неодмінно повинна сильна команда .

Отже, з конкурсом капітанів ми розібралися . Залишилося роз-
глянути порядок викликів і відмов для кожної з команд . Для цього 
спочатку складається така табличка .

Команда
не може опо-

нувати
не може допо-

відати
Примітка

«Перша столиця» 3,7 7 викликала на 2

«Схід» 12,17 17 т . в . — 5
викликала на 10

«УФМЛ» 2,15 15 —

«Альтаїр» 5,7 5 т . в . — 3

Виклик: «Перша столиця» → «Схід» (не можна: 3, 7, 17) .
Є сенс 5, 10, 12, 1, 11, 13, 4, 6, 8 . . . — тобто спочатку на відмовні 

задачі, на які команда викликала, а потім на ті, які не виконані .

«Перша столиця» → «УФМЛ» (не можна: 3, 7, 15)
Є сенс 2, 1, 11, 13, 4, 6, 8 . . . — за тим же принципом .
«Перша столиця» → «Альтаїр» (не можна: 3, 5, 7)
Є сенс: 4, 6, 8, 1, 11, 13 — тут нерозумно валити команду, на-

магаючись відловити відмови, — вони для вас не конкуренти, ваше 
завдання — одержати гарні бали як патентознавцям, а це найкра-
ще робити на задачах, які є складними, і в той же час, у вас по них 
щось є .

Відмови. 1, 11, 13, 4, 6, 8 — за винятком тих задач, на яких вас 
викликати не може та або інша команда .

Отже, ми коротенько ознайомилися з роботою тактика . Виходя-
чи з обсягу роботи, ви, напевно, уже зрозуміли, наскільки важлива 
ця людина для команди . Тому тактична підготовка на турнірі не 
менш важлива, ніж розв’язання задач .

Слухач

Основна робота слухача («професійна» робота), на відміну від 
тактика, виконується під час бою . Звичайно ж, всі члени коман-
ди слухають доповідь супротивника, аналізують почуте, роблять 
висновки й т . ін ., але команді просто необхідна людина, яка б від-
стежувала «фізичну» частину розв’язання . Тобто слухач повинен 
відкидати всяке «лушпиння», як-от: вітання, зовнішній вигляд, 
оформлення доповіді, плакатів, презентації, чи говорить доповідач 
про аналог і прототип, чи вимовляє формулу винаходу — про все це 
мають подбати інші члени команди . Завдання слухача — уловити, 
на якому фізичному явищі ґрунтується розв’язання винахідника 
(можливо, на декількох явищах), зрозуміти, чи буде це працювати 
з погляду фізики, простежити, чи всі фізичні закони виконуються 
й т .п ., а потім, уже наприкінці, коли винахідник починає говорити 
загальні завершальні слова, вимовляти формулу винаходу, слухач 
має за кілька секунд передати «доступною» мовою команді свої 
міркування, а також підготувати уточнюючі питання за своєю час-
тиною розв’язання . Потім, після відповідей на них (звичайно, слу-
хачеві дають можливість поставити питання першим), він повинен 
швидко й тезами викласти свої думки людині, що буде виступати 
патентознавцем за цією задачею (якщо це, звичайно, не він сам) .

Тобто слухач повинен насамперед добре розуміти фізику, уміти 
швидко й зрозуміло викласти свої думки іншим членам команди, 
уміти виділити «фізичну» частину розв’язання й оцінити її «жит-
тєздатність» . Від слухача залежить, чи зможе команда продемон-
струвати розуміння фізики й розв’язання винахідника .
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Домашнє завдання

1 .  Проведіть роботу тактика за тими ж вихідними даними у тому 
випадку, якщо вам слід грати в такій трійці:
I варіант — «Перша столиця», «Орден Любарта», «Рл-10»;
II варіант — «Перша столиця», «Венцеремос», «Сула» .

2 . Ви — слухач у команді . Як винахід інша команда запропонува-
ла вічний двигун у вигляді капіляра буквою Г — він піднімає 
воду, й вона нібито буде з нього капати . Що ви як слухач скаже-
те команді? Які уточнюючі питання поставите? Який тезовий 
план своїх висновків для патентознавця складете?

Домашня самостійна робота

Проведіть роботу тактика для наступної трійки команд:
I варіант — «Перша столиця», «Венцеремос», «Альтаїр»
II варіант -— «Перша столиця», «УФМЛ», «Сула»
III варіант — «Перша столиця», «Схід», «Орден Любарта»
IV варіант — «Перша столиця», «Суми-1», «Суми-2»
V варіант — «Перша столиця», «РЛ-10», «Арсенал»
VI варіант — «Перша столиця», «Запоріжжя», «Житомир»
VII варіант — «Перша столиця», «Венцеремос», «Суми-2»
VIII варіант — «Перша столиця», «Схід», «Запоріжжя»
IX варіант — «Перша столиця», «Житомир», «Орден Любарта»
X варіант — «Перша столиця», «РЛ-10», «Альтаїр»
за таких вихідних даних:
Список задач 1—17
До цієї гри зіграно 2 тури .
1-й тур

Сума рейтинг

«Перша столиця» В

132
Т

47
П

98
277 4

«Венцеремос» П

90
В

130
Т

40
260 2

«УФМЛ» Т

44
П

86
В

139
269 3

3
5 — т . в .

7
1

Сума рейтинг

«Житомир» В

120
Т

37
П

90
247 3

Сума рейтинг

«Сула» П

80
В

120
Т

40
240 2

«Орден Любарта» Т

45
П

96
В

140
281 4

2

в . в . — 3
т . в . — 5

6

т . в . — 7

11

Сума рейтинг

«РЛ-10» В

150
Т

48
П

96
294 5

«Суми-1» П

90
В

136
Т

40
266 3

«Суми-2» Т

44
П

86
В

130
260 3

2

в . в . —17
т . в . —5   

4 1 16

Сума рейтинг

«Арсенал» В

140
С

—
Т

45
П

90
275 3

«Схід» П

93
В

150
С

—
Т

49
292 5

«Запоріжжя» Т

44
П

89
В

143
С

—
276 3

«Альтаїр» С

—
Т

44
П

86
В

136
266 2

т . в . — 8
в . в . —9

10 7 6

4 — в . в .
11

2-й тур

Сума рейтинг

«Перша столиця» В

136
Т

45
П

90
271 4

«Житомир» П

80
В

130
Т

42
252 3
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Сума рейтинг

«Альтаїр» Т

40
П

86
В

129
255 3

4
8 — т . в .

9 10

Сума рейтинг

«Арсенал» В

150
Т

37
П

83
270 4

«Сула» П

86
В

136
Т

40
262 2

«Суми-1» Т

41
П

89
В

140
270 4

8 — т . в .
12

5 — т . в .
17

5 — т . в .
4

Сума рейтинг

«Схід» В

140
Т

43
П

90
273 4

«Венцеремос» П

90
В

136
Т

44
270 4

«РЛ-10» Т

45
П

91
В

136
272 4

8 — т . в .
9 5 8

Сума рейтинг

«Запоріжжя» В

146
С

—
Т

40
П

80
266 4

«УФМЛ» П

83
В

139
С

—
Т

41
263 4

«Орден Любарта» Т

40
П

84
В

140
С

—
264 4

«Суми-2» С

—
Т

37
П

79
В

134
250 2

3

5 — т . в .
7 — т . в .

14

7 — т . в .
17

15

Відносна сила команд повинна бути визначена з результатів 
перших двох турів .

Розподіл задач вашої команди: дуже сильні — 2, 15, 15, 16, 5; 
сильні — 7, 8, 13, 14; виконані — 3, 4, 17; не виконані, але дещо 
є — 1, 6, 9; геть-чисто відсутні — 10, 11, 12 .

Самостійна робота

I варіант
1 . (1 бал) Що з перерахованого не може бути винаходом відповідно 

до законодавства України?
а) Речовина;
б) культура клітки рослини;
в) спосіб;
г) об’єднання інженерних рішень .

2 . (1 бал) Який із цих пунктів не обов’язковий для вказівки при 
оформленні опису до патенту?
а) номер патенту в міжнародній класифікації;
б) назва винаходу;
в) дата видачі;
г) установа, від якої дається патент .

3 . (1 бал) Скільки часу приділяється регламентом ТЮВРу на ви-
ступ Технолога?
а) 2 хв;
б) 3 хв;
в) 1 хв;
г) 4 хв .

4 . (2 бали) Опишіть і поясніть роль тактика в команді . Які його 
обов’язки? 

5 .  (3 бали) Сплав золота й срібла має масу 105 м й об’єм 10 cм3  . 

Скільки золота він містить? ρз 3

кг

м
= 19 300 , ρc 3

г

см
= 10 5,  .

6 .  (5 балів) Складіть опис до патенту на такі винаходи: мопед (про-
тотип — велосипед) . 
Коди відповідей: 1 — г; 2 — г; 3 — а .

II варіант
1 .  (1 бал) Що з перерахованого є винаходом?

а) Інженерне рішення;
б) корисна модель;
в) удосконалення;
г) «ноу-хау» .

2 . (1 бал) За що можуть зняти до 1 бала з патентознавця відповідно 
до правил турніру?
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а) За перевірку наявності аналога;
б) за невидачу патенту в ході вступу;
в) за те, що він не встановлює, у чому саме полягає винахід;
г) за відсутність оцінки презентабельності доповіді .

3 .  (1 бал) Скільки часу приділяється регламентом ТЮВРу на ви-
ступ членів журі?
а) 2 хв;
б) 3 хв;
в) 4 хв;
г) 5 хв .

4 . (2 бали) Опишіть і поясніть роль слухача в команді . Які його 
обов’язки?

5 .  (3 бали) на яку висоту можна підняти автомобіль масою 10 т за 
рахунок енергії, що виділяється при охолодженні чашки чаю 

від 100 °С до 20 °С? cв

Дж

кг C
=

⋅°
4 200 , g = 10

H

кг
, m = 200 г ?

6 . (5 балів) Зробіть повний розбір вибору капітаном схеми у випад-
ку, якщо ваша команда грає в трійці команд, одна з яких класи-
фікується як сильна, а інша — як слабка . 
Коди відповідей: 1 — б; 2 — в; 3 — г .

III варіант
1 . (1 бал) Що з перерахованого не зобов’язана містити в собі фор-

мула винаходу?
а) назва винаходу;
б) відмінність від попередників;
в) автор винаходу;
г) схема пристрою .

2 .  (1 бал) Яка із цих ролей не зобов’язана бути в гарній збалансова-
ній команді з ТЮВРу?
а) Капітан;
б) рахівник;
в) технік;
г) тактик .

3 .  (1 бал) Скільки часу виділяється регламентом ТЮВРу на за-
гальну полеміку команд?
а) 3 хв;
б) 4 хв;
в) 5 хв;
г) 6 хв .

4 .  (2 бали) Коротко опишіть ролі та обов’язки Винахідника, Па-
тентознавця, Технолога й Спостерігача під час бою на ТЮВРі . 

5 . (3 бали) Визначити показання другого амперметра, якщо пер-
ший показує 6 А . Амперметри ідеальні . 

A
1

A
2

6 . (5 балів) Випишіть ті правила ТЮВРу, які регулюють знижен-
ня до 1-го бала Винахідникові, Патентознавцеві й Технологові . 
З якими з них ви згодні, а з якими — ні . Запропонуйте свої ко-
рективи й зміни . 
Коди відповідей: 1 — в; 2 — в; 3 — в .

Лічільник

Лічільники виконують свою роботу протягом усього турніру — 
і під час боїв, і між ними . З назви цієї ролі зрозуміло, що ця людина 
повинна багато рахувати . це дійсно так . Крім перерахування всіх 
числових значень, перевірки одиниць виміру й т .п . під час бою, 
у завдання лічільника входить також переписування всіх таблиць, 
відмов і виголошених задач і т .п . Крім того, лічільник повинен об-
робляти їх до стану, за якого роботу з ними може починати тактик . 
Тобто фактично ті вихідні дані, якими ми користувалися при ро-
боті тактика, — це є грамотна робота лічільника . Як бачимо, про-
вести грань між цими двома ролями дуже складно . Саме тому дуже 
добре, коли обидві ці ролі виконує одна і та сама людина . Але, по-
вторюся, це зовсім не обов’язково . Головне — забезпечити гарну 
взаємодію тактика й лічільника .

Спочатку поговоримо про обов’язки лічільника під час бою . За-
звичай на ТЮВРі не так часто трапляються формули й інші чис-
лові розрахунки . Однак роботи в рахівника однаково вистачає . 
По-перше, дуже часто необхідно порахувати або кількість необхід-
них деталей, або їхню вартість і т .п ., виходячи з початкових даних 
доповідача; по-друге, іноді потрібен альтернативний підрахунок 
якої-небудь величини за даними вашої команди (тут рахівнику 
буде потрібний не тільки калькулятор, але й уміння швидко знахо-
дити певні величини в довіднику й т .п .); по-третє, одна з найважли-
віших задач рахівника — перерахування оцінок членів журі . Дуже 
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часто «офіційні рахівники» помиляються — чи то при відкиданні 
оцінок, чи то при обчисленні середніх, тож якщо таку помилку 
вчасно не виправити, це може коштувати перемоги у бою .

Тому давайте потренуймося обчислювати оцінки за бій (дії), вихо-
дячи з оцінок журі . насамперед необхідно пам’ятати про коефіцієн-
ти: коефіцієнт рецензента (технолога) завжди — 1, опонента (патен-
тознавця) 2, а в доповідача (винахідника) — 3 і менше (залежно від 
некараності відмов — про це завжди додатково повідомляє ведучий) .

Існує дві системи оцінювання:
перша — 10-бальна:  1  2  3   4  5  6  7   8  9  10; y
друга — 5-бальна:  3-  3  3+  4-  4  4+  5-  5  5+ y
Якщо перша система при підрахунку балів не міняється, то для 

другої існують дві схеми переведення в турнірні бали .
1)  3 – = 27; 3 = 30; 3 + = 33; 4 — = 37; 4 = 40; 4 + = 43; 5 — = 47; 

5 = 50; 5 + = 53 Тобто система проста: x  балів = 10x  балів;  
+ = + 3 б; — = — 3 бали .

2) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2

5+ 5 5– 4+ 4 4– 3+ 3 3–

Перша система звичайно застосовується на Всеукраїнському 
ТЮВРі; друга система з першою схемою переведення в бали — на 
ТЮВРі, із другою схемою — на Луганському ТЮФі .

Після того як ми розібралися із системами оцінювання, давайте 
перейдемо до правил підрахунку оцінок . Перш ніж перейти до кон-
кретного прикладу, пояснимо основні правила підрахунку:
1)  При підрахуванні всі оцінки переводяться в бали (за відповід-

ними шкалами) .
2)  не враховуються такі оцінки журі:
 а)  якщо членів журі 5 або 6, то одна нижча оцінка (якщо їх кіль-

ка, то кожна);
 б) якщо членів журі 7—11, то одна нижча й одна вища оцінка;
 в)  якщо членів журі 12 або більше, то дві вищі й дві нижчі оцін-

ки .
3)  Бали, що вийшли із врахованих оцінок, складаються й діляться 

на кількість врахованих оцінок (тобто бали усереднюються) .
4)  Усереднена оцінка домножується на коефіцієнт — це і є підсум-

кова оцінка команди за дію .
Розберемо тепер конкретний приклад .
В 1-му турі VII Всеукраїнського ТЮВРу під час гри команд 

«Схід», «УФМЛ», «Альтаїр» у першій дії за завдання «Індикатор 
р/а випромінювання» були поставлені такі бали .

Винахідник — «Альтаїр» 3– 3+ 3  4 4– 4–  4 × 3

Патентознавець — «УФМЛ» 4+ 5  4+ 5 4+ 4+ 5 × 2

Технолог — «Схід» 5– 5– 4   5 5– 5– 5 × 1

Член-кореспонденти: Ткаченко, Жевага, Зимак, Яковцов, Сав-
ченко, Кнорр, Кременський .

Примітка: прізвища членів журі рахівникові теж непогано пере-
писувати — і для виявлення симпатій й антипатій корисно, і взагалі .

Щоб з’ясувати, які ж підсумкові оцінки за дію, спочатку від-
кинемо верхню й нижню оцінку (тому що членів журі — 7) і пере-
ведемо в бали .

В: 33 30 37 37 40; середній бал: 
177

5
35 4= ,  × =3 106 2,

П: 43 50 43 43 50; середній бал: 
229

5
45 8= ,  × =2 91 6,

Т: 47 47 47 47 50: середній бал: 
238

5
47 6= ,  × =1 47 6,

Ось і вийшли підсумкові бали за дію: винахідник — 106,2; па-
тентознавець — 91,6; технолог — 47,6 .

Крім балів на турнірах існує ще одна система оцінювання — 
рейтингова . Вона уведена, щоб нівелювати розмаїтість складу 
журі, їхню суворість і т . ін . Система рейтингу така: ΣPj  — сума ба-
лів команди, що посідає порядкове місце j  в даному бої, помноже-
на на відповідний коефіцієнт, округлена до цілого (якщо команда 
грала у двокомандной групі, то для ΣPj  перед округленням резуль-
тат необхідно помножити на 1,2) . Порядкове місце команди j  під 
час даного бою визначається тільки з величини ΣPj , незважаючи на 
різницю між ΣPj  даної групи . Якщо за результатами бою 2 команди 
набирають однакову кількість ΣPj  (з точністю до цілих), то для ви-
значення місця команди під час бою ΣPj  перераховується з точніс-
тю до десятих і т . ін .

Рейтинг R  характеризує, наскільки виступ команди в даному 
бої було успішним . Rj  — рейтинг команди, що посіла порядкове 
місце j , визначається за допомогою таблиці .

1
2, 3 або 4 2 3 або 4 3 або 4

Σ ΣP Pj  1 6− Σ ΣP P2 1 6< − Σ ΣP Pj  2 6− Σ ΣP Pj < −2 6

ΣPj 290 5 5 4 4 3
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1
2, 3 або 4 2 3 або 4 3 або 4

290 240> ΣPj  4 4 3 3 2

240 190> ΣPj  3 3 2 2 1

190 > ΣPj   2 2 1 1 0

це правило визначення R  використовується у всіх боях .
T PΣ  — загальна сума балів, що дорівнює сумі ΣPj  .
TR  — загальний рейтинг — сума рейтингів команди у всіх 

боях .
Давайте розберемося з підрахунком рейтингу на прикладі . 

В 3-му турі VII Всеукраїнського ТЮВРу під час гри команд «Сула», 
«Арсенал», «Схід» зафіксовані такі результати .

«Сула» 257 4 1

«Арсенал» 240 3 3

«Схід» 246 3 2

Який же рейтинг команд? Для цього визначимо їхні місця . 
«Сула» — 1-е місце, «Арсенал» — 3-є місце, «Схід» — 2-е місце .

Дивимося на таблицю для визначення рейтингу: 

ΣP1 275= : 290 257 240 41> >> = R ;

ΣP2 246= ; 290 246 240>  ; Σ ΣP P2 1 6 251< − =  ⇒  R2 3= ;

ΣP3 240= ; 290 240 240>  ; Σ ΣP P R3 2 36 240 3 − = >> =  . 

Одержуємо рейтинг команд .
Ми розібралися з обов’язками рахівника в ході бою . Поговоримо 

тепер про його обов’язки поза боєм . насамперед, рахівник повинен 
відразу ж пробігтися по аудиторіях і перемалювати собі таблиці 
всіх боїв з результатами, відмовами, завданнями тощо (можливо, 
не один, а з керівниками або іншими членами команди) . навіщо 
це потрібно, адже таблицю того, хто доповідав й опонував, а також 
зведену таблицю результатів звичайно вивішують? це, звісно, пра-
вильно, але згадаємо, чи повідомляє хтось про тактичні відмови? 
І чи пишеться десь розбаловка — скільки одержала команда за те 
або інше завдання, щоб планувати тактику, наприклад, півфіналу? 
ні! От чому настільки важлива оперативна робота лічільника .

Після того як всі дані зібрані, у рахівника залишається одне 
важливе завдання — скласти таблицю:

Команда
Завдання

1 2 3 4 … 15 16 17

«Схід» В П, В
т . в .

— т . в . … в . в . В П

«Перша сто-
лиця»

П т . в . в . в . В … П П В

… …

«Сула» — — в . в . т . в . … П П, В П

Тут В означає, що команда доповідала відповідне завдання, П — 
команда опонувала, т . в . — тактичну відмову, в . в . — вічну відмову .

І передати її тактикові . (Бажано також біля знаків В ставити такі 
значки: +!, +, ±, ∓, –, — !, де +! — дуже добре, + — добре й т . ін .)

Отже, ми коротенько познайомилися з роллю лічільника .

Капітан

на відміну від попередніх ролей, капітан — роль скоріше адмі-
ністративна, ніж ігрова, але, разом з тим, одна з найбільш важли-
вих! Дійсно, у прямі обов’язки капітана не входить жодна з ігро-
вих, крім конкурсу капітанів . Решта: зв’язок із ведучим і журі, 
тайм-аут, оголошення завдання на виклик, заспокоювання інших 
членів команди й т .п . — це обов’язки адміністративні . на відмі-
ну від тактика, слухача й рахівника, які (можливо, за винятком 
останнього) є аналітиками, його завдання — організувати, оціни-
ти . Капітан — менеджер, керівник . При правильно організованій 
роботі команди не доведеться ухвалювати рішення щодо гри (на що 
викликати й від чого відмовлятися) — цим завідують тактик, ра-
хівник, що говорити у виступі — для цього є слухач і т . ін .

Основне завдання капітана в гарній команді — стежити за по-
рядком . це відбувається ще від моменту підготовки до турніру . 
Гарний капітан — права рука тренера, він стежить, щоб усі відвіду-
вали заняття, контролює ступінь просування в розв’язанні задач і т . 
ін . Потім, уже на турнірі, капітан стежить за поводженням учас-
ників команди в ті моменти, коли це не можуть робити керівники, 
стежить за дотриманням розпорядку дня, контролює моральний 
стан учасників, розв’язує дрібні конфлікти й т . ін . Що стосується 
власне бою, природно, перед боєм капітан обговорює з керівниками 



100 Гребенюк Ю. В., Зарицький О. М. «Турнір як гра» Модульна система (ТЮВР) 101

й тактиком, а також зі своєю командою техніку майбутнього ви-
ходу й при правильному підході під час бою діє за заздалегідь об-
говореною схемою . Після конкурсу капітанів, де капітанові слід 
одному представляти команду й боротися за право вибрати кращу 
схему, його завдання, крім обов’язків як звичайного гравця, такі:
1)  підтримувати дисципліну, у тому числі вирішувати, хто буде 

ставити уточнююче запитання й т . ін .;
2)  контактувати з ведучим у випадку виникнення будь-яких пи-

тань;
3)  вирішувати, чи варто брати тайм-аут;
4)  у випадку якихось непередбачених подій (наприклад, ступор 

одного із членів команди) капітан повинен негайно вирішити, 
що робити, хто буде виходити на цю задачу і т . ін . (Взагалі ка-
пітан ніколи не повинен впадати у розпач . Він — зразок для на-
слідування!);

5)  вирішувати, чи то приймати, чи відмовлятися від завдання, на 
яке завдання викликати тощо .
Взагалі ж, якщо над питаннями пункту 5 капітан замислюється 

лише під час бою, він уподібнюється капітанові футбольної коман-
ди, що починає міняти схему розташування футболістів на полі під 
час матчу в обхід тренера . Все має бути передбачене й обговорено 
з іншими членами команди й тренером заздалегідь .

Таким чином, капітан — один із найважливіших гравців, чиє 
завдання не тільки підтримувати дисципліну в команді, але й на 
основі загальної думки вирішувати, як же грати команді .

Заступник капітана

Заступник капітана — цілком адміністративна роль . Офіційної 
сили ця роль не має, однак у випадку поганого самопочуття капі-
тана, або ж його відсутності (тимчасового), або коли капітан біля 
дошки, заступник капітана виконує «на місцях» всі функції ка-
пітана . Зокрема, якщо капітан біля дошки, то зв’язок із ведучим, 
оголошення про тайм-аут здійснює його заступник . Крім того, за-
ступник повинен підтримувати капітана в його рішеннях . Він же є 
головним радником капітана . Важливо, щоб заступник також був 
зразком для інших, за жодних умов не розкисав .

Домашнє завдання

1 .  Обчисліть бали кожної з команд за такі дії:

а) «Альтаїр» — доповідь (ви-
нахід)

4+ 3+ 4  4– 4 × 3

б) «Схід» — патентознавець 3– 5  5– 5  5+ 5  4+ 5– × 2

в) «УФМЛ» — технолог 4– 4  4+ 4+ 4  4– 4+ 5– 5– 
4+ 4  4–

× 1

г) «РЛ-10» — винахідник 5– 4+ 4+ 5– 4+ 4+ × 2,6

д) «Арсенал» — патентознавець 4  4  4– 3+ × 2

е) «Перша столиця» — технолог 5  5  5– 4+ 4+ 5– × 1

2 . Обчисліть рейтинг команд у таких іграх:
а)

«Схід» 270

«УФМЛ» 263

«РЛ-10» 260

б)

«Сула» 239

«Суми-1» 226

в)

«Суми-1» 244

«Арсенал» 239

«Альтаїр» 251

тест
Перші 3 — 1 правильна відповідь, інші — від 0 до 4, за непра-

вильну відповідь — 20 % .
I варіант

1 .  (0,5 бала) Що з перерахованого, відповідно до законодавства 
України, не може бути винаходом?
а) Речовина;
б) спосіб;
в) корисна модель;
г) удосконалення .

2 .  (0,5 бала) Прототип — це:
а) технічно найбільше схоже на винахід;
б) кращий з аналогів;
в) те, що виконує завдання, але не так, як нам подобається;
г) опис винаходу .

3 .  (0,5 бала) Яка із цих ролей найбільш «адміністративна»?
а) Капітан;
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б) слухач;
в) рахівник;
г) тактик .

4 . (1 бал) У якому з нижчеперелічених випадків складу журі від-
кидається одна верхня й одна нижня оцінки?
а) 6 чоловік;
б) 4 чоловік;
в) 7 чоловік;
г) 11 чоловік .

5 . (1 бал) Команда «Суми-1» брала участь у двокомандному бою, 
посіла в ньому 1-і місце й набрала 236,8 бала . Чому дорівнює її 
ΣP ?
а) 236,8;
б) 284,16;
в) 284;
г) 284,4 .

6 .  (1 бал) не можна викликати на задачу, яка уже раніше:
а) опонувалася доповідачем;
б) доповідалася доповідачем;
в) доповідалася опонентом;
г) оппонувалася опонентом .

7 . (2 бали) . Визначити показання амперметра A , якщо амперметр 
A1  показує 2 А .

R R R

A
1

A

а) 1 А;
б) 2 А;
в) 3 А;
г) 4 А .

8 .  (2 бали) . У калориметр Cк =( )0 , що містить 1 кг льоду при 
t1 30= − °C, додають 100 г води при t = °20 C . Яка температу-

ра θ  встановиться? Чи плавитиметься лід? cв

Дж

кг C
=

⋅°
4200 , 

cл

Дж

кг C
=

⋅°
2100 , λ = 330 000

Дж

кг
 .

а) θ > °0 C, ні;
б) θ = °0 C , так;
в) θ < °0 C, ні;
г) θ = °0 C , ні .

9 .  (2 бали) Мати (М) з батьком (Б) вирішили покатати сина (С) на 
гойдалці . на якій відстані від центра (ц) гойдалки треба поса-
дити сина масою 20 кг, щоб вона була в рівновазі? Маси батька 
й матері відповідно 70 й 60 кг . Довжина всієї гойдалки — 4 м .

Б М
С

Ц

а) 0,5 м;
б) 2 м;
в) 1 м;
г) 1,5 м .

нехай оцінки за бій у протоколі рахівника виглядатимуть у та-
кий спосіб:

І «Сула» 5– 4+ 4+ 4  4– 4– 4– × 3

П «Альтаїр» 4+ 4+ 4  4  4+ 4  4– — 1 дія × 2

Т «Суми-1» 5  5  5– 5– 5  5– 4+ × 1

І «Альтаїр» 4– 4  4– 3+ 4+ 4  4 × 3

П «Суми-1» 5– 5– 4+ 4+ 5– 4+ 4+ — 2 дія × 2

Т «Сула» 4+ 4+ 3+ 4– 4  4+ 4– × 1

І «Суми-1» 4+ 4+ 4+ 4  4– 4– 4– × 2,8

П «Сула» 3+ 3+ 4– 4  4  3+ 4– — 3 дія × 2

Т «Альтаїр» 4– 4– 4  4+ 3+ 4– 4+ × 1

10 . (3 бали) ΣP2  дорівнює:
а) 237,6;
б) 232;
в) 237;
г) 249 .

11 . (3 бали) R3  дорівнює:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4 .

12 . (3 бали) Які з нижчеперелічених тверджень правильні?
а) Команда «Суми-1» набрала рейтинг 3, перемігши в бою .
б)  TR  — це загальний рейтинг, тобто сума рейтингів всіх ко-

манд після бою .
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в)  T PΣ 1  у цьому випадку дорівнює 249 (якщо цей бій — перший 
для всіх команд) .

г) Більше всіх за доповідь у цьому бої одержала «Сула» .
Коди відповідей:

1 Г 4 ВГ 7 В 10 —

2 В 5 В 8 В 11 Б

3 А 6 БВГ 9 В 12 ВГ

II варіант
1 .  (0,5 бала) Який із цих пунктів обов’язковий для зазначення при 

оформленні опису до патенту?
а) Формула винаходу;
б) креслення;
в) порівняльна таблиця;
г) установа, від якої надається патент .

2 .  (0,5 бала) Аналог — це:
а) об’єкт винаходу;
б) те, що технічно найбільш схоже на наше розв’язання;
в) те, що виконує завдання, але не так, як нам подобається;
г) корисна модель .

3 .  (0,5 бала) на питання журі, відповідно до регламенту, приділя-
ється:
а) 2 хв;
б) 3 хв;
в) 4 хв;
г) 5 хв .

4 .  (1 бал) За що можуть зняти, відповідно до правил, до 1-го бала 
з патентознавця?
а) За перевірку наявності аналога й прототипу;
б)  за те, що не встановлює, у чому саме полягає запропонований 

винахід;
в) за відсутність оцінки презентабельності доповіді;
г) за прийняття за винахід удосконалення .

5 .  (1 бал) не можна викликати на задачу, що раніше:
а) оголошувалася доповідачем тактичною відмовою;
б) оголошувалася доповідачем вічною відмовою;
в) доповідалася доповідачем;
г) опонувалася доповідачем .

6 .  (1 бал) Яке місце може посісти після бою команда із сумою балів 
245,6, щоб її рейтинг був 4?

а) 1;
б) 1, 2;
в) 1—3;
г) 1—4 .

7 .  (2 бали) До яких точок на схем треба приєднати вольтметр, щоб 
він показав напругу 4 В?

A
А Б

Г Д

В1 Ом

1 Ом

3 Ом

а) До А і Б;
б) до А і В;
в) до Б і В;
г) до Б і Д .

8 .  (2 бали) на рисунку зображений графік нагрівання води . Ви-
значити швидкість надходження тепла до води в цьому процесі . 

m = 0 1,  кг; cв

Дж

кг C
=

⋅°
4200  .

а) 420
Дж

c
;

б) 21
кДж

c
;

в) 350
Дж

c
;

г) 4200
Дж

c
 .

9 .  (2 бали) Через легкий блок без тертя перекинута мотузка (лег-
ка), на якій урівноважені 2 мавпи однакової маси v0 0=( ) . Мав-
пи починають рухатися угору: перша — зі швидкістю v  віднос-
но мотузки, а друга — зі швидкістю 2v  відносно мотузки . За 
який час мавпи досягнуть блока?

а) t
l

v1 2
= ; t

l

v2 4
= ;

б) t t
l

v1 2 6
= = ;

в) t t
l

v1 2 3
= = ;

г) t
l

v1 4
= ; t

l

v2 2
=  .

T, К

t, с

300

0 30 60

350
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нехай оцінки за бій у протоколі рахівника виглядають у такий 
спосіб:

І «Арсенал» 4+ 5– 5  5– 4  4+ × 3

П «РЛ-10» 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4– — 1 дія × 2

Т «УФМЛ» 4  4  4  4  4  4+ × 1

І «РЛ-10» 5– 5– 5  4+ 4+ 4 × 3

П «УФМЛ» 3+ 4– 4+ 4+ 3+ 4 — 2 дія × 2

Т «Арсенал» 5– 5– 4+ 4  4  4– × 1

І «УФМЛ» 5+ 5+ 5  5  5– 4+ × 2,6

П «Арсенал» 5  5  5– 4+ 4+ 4+ — 3 дія × 2

Т «РЛ-10» 4+ 4+ 4– 4+ 4+ 4 × 1

10 . (3 бали) ΣP1  дорівнює:
а) 282;
б) 292,6;
в) 284;
г) 286 .

11 . (3 бали) R2  дорівнює:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4 .

12 . (3 бали) Які з нижчеперелічених тверджень правильні?
а)  Команда «УФМЛ» набрала рейтинг 2, посівши після бою 

3 місце;
б)  T PΣ  — це загальна сума балів, тобто сума балів всіх команд 

після бою;
в)  TR1  у цьому випадку дорівнює 4 (якщо цей бій — перший для 

всіх команд);
г) Σ Σ ΣP P P1 2 3 806+ + =  .

Коди відповідей:

1 А 4 БГ 7 А 10 —

2 Б 5 Г 8 В 11 В

3 А 6 Г 9 В 12 АВ

Залік

1, 3 — усно, 2 — письмово .
I варіант (білет № 1)

1 .  Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) об’єкт винаходу;
( y 1 бал) прототип;
( y 1 бал) системи оцінювання турнірів в Україні .

2 .  (3 бали) Опишіть роль та обов’язки капітана в команді до бою 
й під час нього .

3 .  (6 балів) Складіть приклад бою й на основі його виконаєте робо-
ту рахівника .
II варіант (білет № 2)

1 .  Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) формула винаходу;
( y 1 бал) удосконалення;
( y 1 бал) основні правила підрахунку оцінки .

2 .  (3 бали) Опишіть критерії оцінювання на ТЮВРі . За що можуть 
знімати бали з винахідника, патентознавця й технолога?

3 .  (6 балів) Підготуйтеся до роботи капітана на конкурсі капіта-
нів . Вам треба грати:
а) із сильною й слабкою командою;
б) із сильною й середньою командою .
III варіант (білет № 3)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) винахідницьке право;
( y 1 бал) аналог;
( y 1 бал) технолог .

2 .  (3 бали) Перелічте основні частини опису до патенту .
3 .  (6 балів) Складіть приклади боїв і на їх основі виконайте роботу 

тактика .
IV варіант (білет № 4)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) патент;
( y 1 бал) патентний пошук;
( y 1 бал) інженерне рішення .

2 . (3 бали) Опишіть роль й обов’язки слухача в команді .
3 . (6 балів) Складіть опис до патенту на прилад для різання варе-

них яєць .
V варіант (білет № 5)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) винахідник;
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( y 1 бал) тактична відмова;
( y 1 бал) інженерне рішення .

2 . (3 бали) Опишіть роль і обов’язки рахівника в команді .
3 . (6 балів) Складіть опис до патенту на лоток для яєць .

VI варіант (білет № 6)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) патентознавець;
( y 1 бал) вічна відмова;
( y 1 бал) патентний пошук .

2 . (3 бали) Опишіть обов’язки винахідника, патентознавця й тех-
нолога в ході їхніх виступів .

3 . (6 балів) Складіть приклад боїв і на їх основі виконайте роботу 
тактика .
VII варіант (білет № 7)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) об’єкт винаходу;
( y 1 бал) удосконалення;
( y 1 бал) технолог .

2 . (3 бали) Опишіть роль й обов’язки тактика в команді .
3 . (6 балів) . Підготуйтеся до роботи капітана на конкурсі капіта-

нів . Вам треба грати:
а) із середньою й слабкою командою;
б) із середньою й невідомою командою .
VIII варіант (білет № 8)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) системи оцінювання турнірів в Україні;
( y 1 бал) аналог;
( y 1 бал) винахідницьке право .

2 .  (3 бали) Опишіть роль і обов’язки заступника капітана .
3 . (6 балів) Складіть приклад бою й на основі його виконайте робо-

ту рахівника .
IX варіант (білет № 9)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) основні правила підрахунку оцінки;
( y 1 бал) патент;
( y 1 бал) винахідник .

2 .  (3 бали) Опишіть регламент гри на ТЮВРі .
3 . (6 балів) Складіть опис до патенту на циркуль .

X варіант (білет № 10)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) патентний пошук;
( y 1 бал) тактична відмова;

( y 1 бал) патентознавець .
2 . (3 бали) Що таке винахід? Що може бути винаходом? Чим від-

різняється від винаходу інженерне рішення й удосконалення?
3 . (6 балів) Складіть приклад бою і на його основі виконайте робо-

ту рахівника .

модуль 2

тема 3. постановка мови

Загальні відомості

Як ми побачили з перших двох тем, на турнірах величезне зна-
чення має вміння правильно побудувати свою мову, розмістити 
акценти в потрібних місцях і т . ін . Адже навіть досить неважливу 
з погляду фізики або, взагалі, наукової точки зору доповідь можна 
представити як одну з кращих з даного завдання, а гарна доповідь 
(гарне розв’язання) при невпевненому викладі може одержати не-
високі оцінки . Разом з тим, не менш важливим є вміння розпізнати 
суть доповіді, відокремити фізичну, наукову суть від «лушпиння» . 
Все це разом і поєднує розділ, названий нами «Постановка мови» .

Визначення. Постановка мови — розділ підготовки до турнірів, 
метою якого є навчити учасників правильно будувати свою мову, 
уміти вигідно представляти позитивні сторони свого виступу, за-
маскувати негативне, а також самим розпізнавати суть виступу ін-
ших учасників і відрізняти «маскування» від правди .

Як бачимо, постановка мови поєднує в собі два абсолютно анта-
гоністичних розділи — уміння говорити й уміння слухати (не чути, 
а саме слухати!) .

Як аналогію можна взяти військову справу, у якій поліпшен-
ня зброї завжди супроводжується вдосконаленням броні . Так само 
і у турнірах: чим якісніше й мистецьки довершено побудована до-
повідь, тим кращим може бути її подання .

Сформулюємо основні пункти, які будуть нами розглянуті під 
час вивчення розділу «Постановка мови»:

акценти; y
«слизькі» місця в доповіді; y
порядок подання матеріалів; y
висновки; y
полеміка; y
відповіді на питання; y
тактика поводження . y
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Визначення. Акцент — частина виступу (звичайно не дуже ве-
лика) або частини, на яких необхідно сконцентрувати увагу слуха-
чів для більш якісного розуміння виступу; для відволікання уваги 
від якихось інших моментів; для більш ефективного «розгрому» 
виступів суперників і т . ін .

Отже, ми бачимо, що спектр застосування акцентів досить ши-
рокий . ними можна як «обілити» себе, так і «очорнити» інших . 
Які ж правила розміщення акцентів? Ось основні з них .
1)  необхідно виділити пріоритети свого виступу . Якщо це допо-

відь, то треба виділити найбільш вигідні її частини, визначити, 
до чого б ви хотіли привернути увагу інших . Якщо це опонування 
або резензування, треба зрозуміти, які з факторів, викладених 
у вашому виступі, найбільш важливі й вагомі . Якщо це факти 
деструктивні, то акцент повинен бути на найбільш «оскаржува-
ному», а якщо конструктивні, то на найбільш «розвиваючому» .
Визначення. Деструктивний факт — факт, що демонструє не-

спроможність якоїсь частини виступу супротивника або взагалі його 
усього . Звичайно він указує на невірогідність якоїсь тези виступа-
ючого . найбільш сильними деструктивними фактами на ТЮВРі є 
суперечності в принципі роботи запропонованого пристрою або спо-
собу, невиконання яких-небудь фізичних законів і т . ін .

Визначення. Конструктивний факт — факт, що демонструє ро-
зуміння виступаючим суті запропонованого розв’язання й здатний 
допомогти в його вдосконаленні . Скоріше, це можна назвати кон-
структивною пропозицією . на ТЮВРі звичайно найбільше таких 
фактів висловлює Технолог, але вони найчастіше технічні . Кон-
структивна ж пропозиція Патентознавця, що якісно поліпшує за-
пропоноване розв’язання (у рамках моделі Винахідника!), цінуєть-
ся дуже високо .
2)  Після того як акценти розставлені, необхідно замислитися над 

тим, коли і як їх виголошувати . на відміну від правил маску-
вання «слизьких місць», суворих правил щодо оголошення ак-
центів немає . Тобто не можна сказати: якщо вимовити цю фразу 
так, то на неї звернуть увагу більше, а якщо так — то менше . 
Тому тут ми даємо лише рекомендації й попередження, які до-
поможуть вам у роботі над виголошенням акцентів .

а)  Існує кілька способів виділити частину свого виступу:
текстуальний; y
інтонаційний; y
мовний; y
жестикулятивний; y
позиційний . y

Визначення. Текстуальний спосіб — найбільш явний і примі-
тивний спосіб, що є досить дієвим . Він полягає ось у чому: необхід-
но на початку фрагмента, який потрібно виділити, сказати фразу 
типу: «Хотілося б звернути увагу шановної аудиторії на такий мо-
мент . . .» З одного боку, це й не зовсім культурно — усе, що треба, 
члени журі (а саме до них звернені подібні фрази, інші учасники 
вас слухають) і так почують . Але з іншого боку, члени журі дійсно 
нерідко слухають вас неуважно, так що виключати цей спосіб не 
можна, але й зловживати ним не варто .

Визначення. Інтонаційний спосіб — спосіб, заснований на зміні 
інтонації . Так само, як кращим відпочинком є не неробство, а про-
сто зміна роду діяльності, так і увагу людини привертає не підви-
щена або знижена інтонація, а її зміна . Чи спочатку ви говорили 
голосно й швидко, а потім почали повільно й неголосно карбувати 
слова, чи, навпаки, неголосно «бубоніли» собі під ніс, а потім рап-
том почали голосно й чітко говорити — все це неминуче приверне 
увагу до вашої мови . це відомий психологічний парадокс — люди-
на найбільше реагує не на події, а на їхню зміну . До речі, на цьому 
факті заснована більшість класичних фільмів жаху . цей спосіб — 
дуже гарний інструмент для досвідченого оратора, однак ви, швид-
ше за все, користуєтеся ним час від часу несвідомо .

Визначення. Мовний спосіб полягає у вмілому чергуванні 
пауз і наголосів у вашій мові . Важко не погодитися, що дов га па-
уза або ж сильний наголос на певному слові привертають увагу . 
Дійсно, якщо хочете виділити якусь частину виступу, то виді-
літь її паузами . А якщо усередині цієї частини фразу треба зро-
бити особливий акцент, то наголосіть на слові перед ним, напри-
клад: «Але…» і т . ін .

Визначення. Жестикулятивний спосіб — один із найбільш при-
мітивних, «зорових» способів . Якщо всі попередні ґрунтувалися 
на слуховому сприйнятті і їх можна віднести до так званих «слухо-
вих» способів, то останні два способи належать до «зорових», тобто 
розраховані на зорове сприйняття .

З назви зрозуміло, що він полягає у використанні жестикуляції 
з метою привертання уваги . цим способом користуються багато по-
літиків . недарма психологи стверджують, що за допомогою жестів 
люди, невпевнені в тому, що вони говорять, собі допомагають . Але за-
хоплюватися жестикуляцією з метою привертання уваги не варто — 
не всі члени журі відносять себе до членів родини цезарів, тож зайва 
увага до ваших жестів може відволікти їх від суті сказаного .

Визначення. Позиційний спосіб — заснований на зміні вашого 
розташування, пози, яку ви прийняли . Зокрема, якщо ви хочете 
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звернутися до членів журі, непогано в цей момент повернутися до 
них обличчям, можливо, підійти трохи ближче, підвести голову, 
загалом, прийняти позу, найбільш привабливу для того, щоби вас 
вислухали .
б)  ніколи не робіть акценти у вашому виступі так, щоб вони йшли 

один за одним — тоді вже ніякі хитрування не допоможуть, 
і один з них у будь-якому разі не буде сприйнятий на належно-
му рівні .

«Слизькі» місця в доповіді

Визначення. «Слизьке» місце в доповіді — частина доповіді, що 
викликає у вас сумнів . Швидше за все це якийсь не дуже обґрунто-
ваний перехід від однієї частини доповіді до іншої, не цілком при-
родне допущення або нехтування в розв’язку й т . ін . Тобто те, що 
у доповіді має пролунати, але може бути використане проти вас .

Всі характеристики, що стосуються «слизьких» місць, абсолют-
но протилежні відповідним характеристикам акцентів, тому пере-
йдемо до способів їх «маскування» .

Природно, тут треба повністю виключити текстуальний, мов- y
ний й інтонаційний способи привертання уваги до своєї мови, 
тобто говорити рівним голосом, уникати пауз, сильних наголо-
сів і т .п . Фактично, ви повинні говорити так, начебто розпові-
даєте прогноз погоди на завтра друзям . При цьому бажано ди-
витися в одну крапку, тобто уникати «бігання» очей, занадто 
частого кліпання тощо .
«Слизькі» частини доповіді найкраще вимовляти або: y
а)  після акцентів — коли біля вас вибухає бомба, ви навряд чи 

встигнете, тікаючи в бомбосховище, помітити, що в ній не 
вистачило пороху, 

або:
б)  між іншим, серед стандартних речей, скажімо, перерахову-

ючи звичайні вдосконалення вашого винаходу, можна вклю-
чити в їхній список якийсь «слизький» момент — слухаючи 
монотонну доповідь протягом трьох годин, ви навряд чи по-
мітите в ній якісь підступні наміри на третій годині виступу .

І, нарешті, найголовніше: «слизькі» місця своєї доповіді ви по- y
винні знати напам’ять, навіть краще, ніж акценти . Тому що, 
якщо ви зіб’єтеся під час розповіді про позитивні сторони своєї 
роботи, це особливого враження не зіпсує . А от якщо ви буде-
те непевно виголошувати «слизькі» місця — на них неминуче 
звернуть увагу — і вам тоді буде непереливки .

Порядок подання матеріалів

найкраще розбити цю тему на три: відповідно порядки для Ви-
нахідника, Патентознавця й Технологів .

Доповідач (Винахідник). Першочерговим для доповідача (піс-
ля вітання, звичайно) є формулювання проблеми . Після того як 
проблема сформульована, необхідно описати, які ж методи її 
розв’язання використав доповідач . Після методів розв’язання не-
обхідно конкретизувати сам винахід (або спосіб), аргументувати 
свій вибір . наприкінці доповіді має пролунати формула винаходу . 
Що стосується саме ТЮВРу:

аналог і прототип формулюються відразу після проблеми, адже  y
саме цю проблему вони й вирішують (їх можна повторити перед 
формулою винахідника);
всі таблиці й наочні матеріали краще роздавати на початку; y
«залізо» необхідно показувати на початку, якщо сама доповідь  y
не належного рівня, щоб відволікти від неї увагу, або наприкін-
ці, якщо хочете, щоб вона стала гарною прикрасою непоганої 
доповіді .
Визначення. «Залізо» — корисна модель, зібрана, працююча 

модель (пристрій, що підтверджує розв’язання винаходу) . При 
цьому вона не повинна обов’язково збігатися із власне винаходом, 
«залізо» може демонструвати якесь явище, якусь частину винахо-
ду, підтверджуючи працездатність пристрою .

Опонент (Патентознавець). на відміну від ТЮФу, завдання опо-
нента на ТЮВРі — не розвалити доповідь (принаймні, крім цього, 
патентознавець повинен зробити дещо ще) . Патентознавець пови-
нен спробувати розвинути ідею доповідача (у рамках запропонова-
ної моделі, звичайно), а також визначитися, видавати патент чи ні . 
Тому для нього порядок надання матеріалів такий: після вітання 
й подяк доповідачеві патентознавець повинен сформулювати основ-
ні мінуси доповіді, а також, по можливості, способи їх усунення . 
Після цього він має сказати, видає він патент чи ні! «Контрзалізо» 
та інші матеріали найкраще показувати наприкінці .

Визначення. «Контрзалізо» — діючий винахід, що демонструє 
неспроможність запропонованого винаходу або ж незастосовність 
якого-небудь фізичного явища або завдання, запропонованого ви-
нахідником .

рецензент (Технолог). Завдання рецензента на ТЮФі і техноло-
га на ТЮВРі відрізняються кардинально . Технолог, відповідно до 
правил, не повинен оцінювати роботу винахідника й патентознав-
ця . його завдання — визначити, чи придатний винахід для запуску 
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у виробництво, і якщо так, які можливі технічні рішення, удоско-
налення, з яких матеріалів краще зробити ту або іншу частину й т . 
ін . У зв’язку із цим порядок надання матеріалів такий: вітання, 
подяка доповідачеві й опонентові, чи можливий запуск винаходу 
у виробництво, якщо так — технічні пропозиції й т .п ., якщо ні — 
чому . «Контрзалізо» та інші матеріали найкраще показувати на-
прикінці .

Домашнє завдання

1 .  Охарактеризуйте кожний зі способів виділення мови, опишіть 
їх позитивні й негативні сторони .

2 .  Візьміть свою доповідь із відбору (неважливо, тюфівського або 
ТЮВРівського), виділіть у ньому акценти й «слизькі» місця . 
Як би ви їх виділяли й «маскували»?

Висновки

Одна з найголовніших проблем під час виступу більшості учас-
ників турнірів — незавершеність . недосказаність у розумних 
межах, звичайно, — це добре, але невміння вилучити дивіден-
ди зі сказаного може призвести до серйозного зниження оцінок . 
Отже, основний висновок із усього вищесказаного — треба робити 
висновки (вибачте за тавтологію) . Але попри те, що їх необхідно 
робити, треба ще й уміти робити це правильно . Адже неправиль-
но зроблений висновок може перекреслити навіть найкращий 
п’ятихвилинний виступ . Згадайте Луїджі Гальвані, що своїми 
дослідами майже відкрив гальванічні елементи, але за півкро-
ку до цього відкриття зробив висновок про існування тваринної 
електрики . І нехай цим він заклав основу електрофізіології, він 
так і не зробив видатного відкриття . І тільки завдяки велико-
душності Олександра Вольта, що зробив це відкриття, ми взага-
лі пам’ятаємо про Гальвані . ця історія показує одну із проблем, 
що переслідує багатьох учасників турніру,— з правильних фактів 
випливають неправильні або малозначущі, дріб’язкові висновки . 
Доходить до смішного: людина перелічила факти, що свідчать про 
неспроможність винаходу доповідача, і, замість того, щоб зроби-
ти цей висновок, що повністю міняє хід бою, вона раптом заявляє 
про низьку якість плакатів . Щоб вас не спіткала подібна доля, ми 
й вивчаємо в розділі «Постановка мови» уміння правильно робити 
й формулювати висновки .

Висновки, як і факти, діляться на конструктивні й деструктив-
ні . Причому, якщо конструктивні висновки на ТЮВРі властиві всім 
трьом гравцям — Винахідникові, Патентознавцеві й Технологові, 

то деструктивні, як правило, — лише останнім двом . При цьому іс-
нує й інша класифікація висновків:

рольові; y
полемічні; y
регламентовані . y
Визначення. Рольовий висновок — висновок, зроблений у ході 

виступу гравцем (тобто під час доповіді, опонування або рецензу-
вання) .

Які ж основні характеристики таких висновків? По-перше, 
вони повинні спиратися на вже викладену в ході виступу інфор-
мацію . По-друге, для структурованості викладу краще, якщо 
висновки пролунають наприкінці, ніби підбиваючи підсумок 
усього вище сказаного . Далі: ці висновки повинні бути глобаль-
ними, масштабними, тобто мають стосуватися всіх питань, пору-
шених вище . При цьому краще вибудовувати висновки в поряд-
ку зростання їх важливості — останнє завжди запам’ятовується 
краще .

У рольових висновках винахідника повинна, попри інше, про-
лунати формула винаходу (після неї не повинно звучати нічого), 
патентознавця — рішення про те, чи видає він патент (якщо він не 
переносить це рішення на полеміку, тоді у висновках звучить це 
повідомлення) . Те саме стосується технолога з його рішенням про 
запуск винаходу у виробництво . на рольові висновки винахіднико-
ві краще виділити 1,5—2 хв, патентознавцеві — 1—1,5 хв, техно-
логові — 0,5 хв .

Визначення. Полемічний висновок — висновок, зроблений під 
час полеміки кожним з її учасників .

Відрізняється від рольового низкою ознак:
1 .  Зазвичай стосується не дуже широкого кола питань (наприклад, 

фінансової сфери або екологічної тощо) .
2 .  Час на нього не відведено регламентом . Якщо під час рольо-

вого виступу у вас є відведений регламентом час і в рамках 
його ви можете робити все, що завгодно, у тому числі виголо-
шувати висновки, то в полеміці у вас є право на репліку! Під-
креслимо — не на питання або відповідь, а на репліку! Тому, 
одержавши відповідь на питання, необхідно просити ще одну 
репліку й резюмувати полеміку . Адже часто трапляється, що 
відповіді на питання уникають, відповідають неправильно 
й т . ін . І якщо не звернути на це увагу журі, ця частина поле-
міки так і зависне в повітрі . Тому право на полемічний висно-
вок треба вимагати, інакше ваші зусилля будуть витрачені 
задарма .
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3 .  Лаконічний . Якщо рольовий висновок може бути досить вели-
ким, то полемічний висновок — як афоризм «нічого зайвого», 
тільки ваша думка в тій або іншій частині полеміки .
Визначення. Регламентований висновок — висновок, на який 

у регламенті спеціально виділений час . на ТЮВРі, як і на ТЮФі, 
такий висновок є тільки у винахідника (доповідача) . на ТЮВРі 
в регламентованому висновку винахідником повинна бути ще раз 
перевірена формула винаходу .

Хотілося б висловити кілька загальних зауважень, що стосу-
ються висновків . Зазвичай висновок — це одна з небагатьох час-
тин гри, яку повністю уважно вислуховує жюрі . Тому намагайте-
ся вкласти в нього (коротко) всю суть сказаного вами раніше . не 
зводьте висновки до дрібниць . Якщо на ваше питання не відповіда-
ють або відповідають не так, як вам хочеться, не забувайте зробити 
ремарку: «Очевидно шановний  . . . не в змозі (не бажає) відповісти 
на моє питання» і т . ін . Висновок-ремарка, легка недосказаність 
продемонструють вашу перевагу над суперником у рамках дозво-
леного .

Полеміка

Про обов’язки й правила поведінки винахідника, патентознав-
ця й технолога ми докладніше поговоримо в наступній темі . Од-
нак всі ці правила будуть більше стосуватися їхнього поводження 
в рамках регламентованих виступів . Однак найбільш важливою 
для турніру частиною бою є полеміка . Адже доповідь, опонування, 
рецензування можна вивчити, прочитати з папірця й т . ін ., а в по-
леміці проявляється розуміння виступаючим того, про що він гово-
рить, уміння відстояти свою позицію й т . ін . Якщо весь бій до поле-
міки можна віднести до покрокової стратегії, то полеміка — це вже 
екшн, де кожний діє тоді й так, як йому хочеться . Про полеміку 
кожний ведучий може висловитися улюбленими словами ведучого 
Савика Шустера: «Тут свободу слова обмежують тільки час і я . . .»

Існують три види полеміки:
рольова полеміка; y
загальна полеміка; y
загальна полеміка команд . y
Рольова полеміка — полеміка між доповідачем й опонентом піс-

ля виступу останнього, а також між доповідачем, опонентом і ре-
цензентом до оголошення ведучим загальної полеміки . Вона є ско-
ріше прелюдією до справжньої дискусії . Складається переважно 
з відповідей учасниками на питання й зауваження інших учасни-
ків і коментарів останніх .

Загальна полеміка — загальна дискусія всіх учасників дії, що 
стоять біля дошки . Тут уже немає ніяких особливих правил щодо 
порядку виступу, хоча ведучий звичайно намагається дотриматися 
такого порядку: репліка доповідача, потім — опонента, потім — ре-
цензента, і знову по колу . Але це досить рідко вдається .

Загальна полеміка команд — дискусія за участю абсолютно всіх 
членів команд, що виконують дану дію . Порядок, якого дотриму-
ється ведучий, той самий, що і для загальної полеміки .

Головне ваше завдання на полеміці — бути поміченими, не мов-
чати, тому що яким би геніальним не був ваш виступ, якщо вас не 
видно й не чутно під час полеміки, високих оцінок вам годі споді-
ватися . не потрібно соромитися, якщо вам є, що сказати по суті . 
Просіть слова у ведучого, самі втручайтеся в хід дискусії . Якщо 
вам протистоїть якийсь нахабний суперник, якого не можна ані 
перебити, ані зупинити, спробуйте звести його тираду до жарту, 
змусьте його повторити її вроздріб і т . ін .

наприклад, дуже добре сприймається такий прийом: ви почи-
наєте відповідати супротивникові тією ж мовою, якою він виголо-
шував доповідь, — це викликає посмішку суддів, знімає напружен-
ня та й спантеличує суперника .

Завжди користуйтеся «золотим» правилом дискусії .
необхідно погодитися з аргументами суперника, а потім обер-

нути їх проти нього самого (так звана формула «так . . ., але . . .») . 
цим ви покажете одночасно:
1)  те, що ви вислухали опонента (не роль, а суть);
2)  те, що ви вмієте встановлювати компроміс і погоджуватися із 

супротивником;
3)  те, що незважаючи на це, у вас є своя власна думка, від якої ви 

не збираєтеся відступати;
4)  те, що ви «сильніший» від вашого супротивника, тому що мо-

жете не тільки висловити свою позицію, але й моментально 
дати оцінку його позиції .
Ще одне важливе правило дискусії: завжди намагайтеся, щоб 

ваше слово було останнім, тоді вас точно помітять й оцінять . До 
цього правила варто додати ще одне, негласне, котрим користують-
ся ведучі, — на кожне питання, зауваження, ремарку й т . ін . необ-
хідно дати можливість відповісти .

У зв’язку із цим можна спробувати скористатися лазівкою в ре-
гламенті .

Порада: якщо вам надається право останнім поставити запи-
тання в загальній полеміці команд (ви сидите разом з командою), 
то поставте його . . . своєму представникові біля дошки! Можливі 
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2 варіанти: перший — він забув щось сказати й цим питанням (по-
ставленим у діалоговій формі) ви підштовхнете його до цієї думки; 
другий — у вас з’явилася нова думка, і ви, ніби запитуючи дум-
ку «колеги», дасте можливість йому її розвинути (адже кожне пи-
тання супроводжується правом на нього відповісти) . І пам’ятайте: 
у регламенті нічого не сказано про те, що не можна ставити запи-
тання своєму гравцеві, так що капітан може наполягати на цьому 
питанні (адже все, що не заборонено, — дозволено) .

Відповіді на питання

Власне кажучи, ця частина присвячена відповідям на ті питан-
ня, на які точної відповіді ви не маєте . Звісно ж, якщо вам постави-
ли запитання, на яке ви знаєте повну відповідь, у вас є тільки один 
правильний вихід — відповісти на нього .

Що ж стосується відповіді на питання, у яких ви «плаваєте» або 
не знаєте, як на них відповідати взагалі, то існує кілька способів 
піти від відповіді:

формальний спосіб; y
апеляційний спосіб; y
маневрений спосіб; y
обхідний спосіб; y
тактичний спосіб . y
Формальний — сказати: «У цей момент мені складно відпові-

сти на це питання» . Повірте, це не найгірший спосіб; якщо ваше 
питання не мало принципового значення, то про нього, швидше за 
все, забудуть .

Апеляційний: можна запелювати до команди, наприклад: «на 
це питання зможе краще відповісти член нашої команди, тому 
я б переніс його на загальну полеміку команд» або ж: «цією части-
ною розв’язання займався представник нашої команди, він вам до-
кладно відповість у загальній полеміці команд» . Пам’ятайте, тур-
нір — гра командна, так що в цьому немає нічого страшного .

Маневрений: уникайте відповіді на питання в цілому, оберіть 
якусь його частину й почніть про неї впевнено просторікувати, 
утягніть суперника в цю «дріб’язкову» дискусію, тоді про питання 
можна забути .

Обхідний: скористайтеся прикладами наших політиків — почи-
найте впевнено відповідати на інше питання . А якщо вас раптом 
піймають на гарячому, удайте благородне обурення: «Та що ви? 
Я тут годину розпинаюся, відповідаючи на ваше питання . Ви про-
сто неуважно слухаєте . . .»

Тактичний: спробуйте віджартуватися . Приклад — ситуація, 
завдяки якій, можливо, ми в складі команди «Схід» не провалили 
доповідь на фіналі Луганського ТЮФ . У нашому розв’язку у відпо-
віді швидкість виходу пухирців вийшла така: 30 пухирців у секун-
ду . нам, природно, поставили запитання: якщо 24 кадри в секунду 
для людини — це вже кіно, то як же ви бачите 30 пухирців у секун-
ду, адже вони повинні злитися в струмінь? Я, не розмірковуючи, 
брякнув перше, що спало на думку: «Якщо людина бачить 24 кадри 
в секунду, чому б їй не побачити 30 пухирців у секунду?» Пролунав 
сміх членів журі, і вся гострота питання була знята .

Тактика поводження

ця частина буде досить лаконічною:
якщо вам протистоять 2 слабких супротивники, не особливо  y
«знущайтеся», просто покажіть свою перевагу без надмірнос-
тей;
1 слабкий й 1 середній (1 сильний) — по можливості витягайте  y
слабкого, «знешкоджуючи» сильного (середнього);
1 середній й 1 сильний — те саме — «тягніть» середнього, «зне- y
шкоджуйте» сильного;
2 середніх (2 сильних) — валити всіх — ні від кого не залишати  y
«каменя на камені» .

Домашнє завдання

1 .  Підготуйте повідомлення «невипадкові випадки» на одну 
з тем:
«Архімед . Відкриття закону плаваючих тіл»; y
«Ісаак ньютон . Відкриття закону всесвітнього тяжіння»; y
«Вільгельм Конрад Рентген . Відкриття струму Рентгена й рент- y
генівських променів»;
«Антуан Анрі Беккерель . Відкриття радіоактивності»; y
«Д . Велпоул . Серендипіті» . y

2 .  Придумайте три аргументи вашого супротивника й складіть на 
них відповідь, користуючись формулою «так . . . але» .

Самостійна робота

I варіант
1 .  (1 бал) Який із цих способів є способом виділення частини своєї 

мови?
а) Формальний;
б) апеляційний;
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в) мовний;
г) обхідний .

2 .  (1 бал) Хто не може демонструвати «контрзалізо»?
а) Винахідник;
б) патентознавець;
в) технолог;
г) спостерігач .

3 .  (1 бал) Якого із цих висновків не буває?
а) Деструктивного;
б) тактичного;
в) полемічного;
г) рольового .

4 .  (2 бали) Перелічте способи, які допоможуть уникнути відповіді, 
й коротенько охарактеризуйте будь-які три з них .

5 .  (3 бали) М’яч масою 400 г плаває у воді, поринувши в неї на-
половину . Яка архімедова сила діє на цей же м’яч, що плаває 
в гасі?

6 .  (5 балів) Виберіть будь-які три способи, щоби виділити частину 
свого виступу, й проведіть їх порівняльну характеристику .
Коди відповідей: 1 — в; 2 — а; 3 — б .

II варіант
1 . (1 бал) Який зі способів виділити частину свого виступу є най-

більш явним і примітивним?
а) Текстуальний;
б) інтонаційний;
в) жестикулятивний;
г) позиційний .

2 . (1 бал) Коли найкраще вимовляти «слизькі» частини доповіді?
а) на самому початку;
б) після формули винаходу;
в) після акцентів;
г) у заключному слові .

3 .  (1 бал) Якого із цих видів полеміки не існує?
а) Рольова;
б) регламентована;
в) загальна;
г) загальна за участю команд .

4 .  (2 бали) Опишіть тактику поводження залежно від сили супер-
ників .

5 .  (3 бали) Яка кількість теплоти необхідна, щоб перетворити 
1 кг льоду, що має температуру –10 °С, у воду з температурою 
10 °С?

6 .  (5 балів) Виберіть будь-які три способи уникнути відповіді й на-
ведіть їх порівняльну характеристику .
Коди відповідей: 1 — а; 2 — в; 3 — б .

тема 4. Виступ

Винахідник

Ми переходимо до одного з найважливіших розділів підготов-
ки — вивчення прав й обов’язків учасника під час виступу . І по-
чинаємо, природно, з найважливішого виступу (як за коефіцієнтом 
оцінки, так і за значущістю) — з виступу Винахідника .

Після того як команда прийняла виклик на те або інше завдан-
ня, власне, починається «зоряна година» Винахідника . його ви-
ступ складається із двох частин: підготовки до доповіді й власне 
доповіді .

Підготовка до доповіді

Регламентом ТЮВРу на підготовку доповіді виділяється 2 хв . 
Що повинен зробити Винахідник і його команда за цей час? Забез-
печити себе й аудиторію всім необхідним для виголошення нор-
мальної, цілісної доповіді, а саме:
1)  повісити на дошці плакати, якщо вони є;
2)  запустити проектор, якщо він є, і підготувати прозрачки;
3)  увімкнути комп’ютер, запустити презентацію або інші додатки, 

необхідні для доповіді (якщо вони є);
4)  підготувати для демонстрації яких-небудь дослідів або ж при-

строїв, якщо вони є, все необхідне;
5)  роздати іншим командам, членам журі роздавальні матеріали;
6)  написати на дошці всі необхідні дані, а також прізвище й ім’я 

Винахідника (або ж винахідників) .
Якщо проектора, комп’ютера, телевізора й т . ін . (у випадку, якщо 

їх наявність заздалегідь гарантувалася оргкомітетом) в аудиторії не-
має, капітан повинен попросити ведучого надати їх . Час, необхідний 
для їх установлення, додається до часу підготовки до доповіді . Якщо 
вам не вистачає часу підготовки до доповіді, вся подальша підготов-
ка йде за рахунок часу, відведеного на вашу доповідь .
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Крім усього перерахованого вище, є один момент, який ми вам 
рекомендуємо зробити під час підготовці: зібратися з думками, зо-
середитися, згадати все, що вам необхідно сказати, звільнитися від 
сторонніх думок — і тільки після цього приступати до доповіді .

Під час підготовки ви повинні зробити все, адже якщо доповіда-
чеві доведеться перерватися через якусь дрібницю, він може збити-
ся з думки, заплутатися й т .д . І тоді ефект від доповіді може бути 
геть-чисто зведений нанівець .

Займатися процесом підготовки повинен не сам доповідач, вір-
ніше, не стільки він сам, скільки інші члени команди . Поки до-
повідач збирається з думками, можливо, пише якісь викладки на 
дошці, решту «технічної» роботи повинні виконувати інші . Один — 
вішає плакати, пише прізвище виступаючих на дошці, другий — 
роздає матеріали аудиторії, третій — займається мультимедіа (до-
кладніше про взаємозв’язок членів команди під час використання 
мультимедіа ми поговоримо в розділі «Мультимедіа й залізо»), 
четвертий, якщо це необхідно, допомагає доповідачеві в підготовці 
до демонстрації якогось досліду або пристрою . Чим більше членів 
команди ви задієте, тим більше шансів, що ви укладетеся у відве-
дені 2 хвилини й нічого не забудете . До того ж, у виступаючих буде 
більше часу зібратися з думками й підготуватися (принаймні, мо-
рально) до доповіді .

Примітка: до речі, те саме стосується й завершення дії . нагадаємо 
негласне правило: «Доповідач “знищує” сліди свого перебування на 
дошці» . Тому добре сприйматиметься, якщо по завершенні дії коман-
да допомагає виступаючому зняти плакати, зітерти з дошки, зібрати 
матеріали й т . ін . незалежно (підкреслюємо — незалежно) від того, як 
він виступив . Командна робота завжди викликає гарне враження .

Доповідь

Давайте розіб’ємо цю підтему на ще дві: підготовка до доповіді 
в «домашніх» умовах — Розв’язання задачі й власне виступ — Ви-
ступ .

розв’язання задачі

Після того як ви одержали умову, необхідно відразу подумати 
про розподіл задач . Зазвичай на початковому етапі вся команда ду-
має й шукає матеріали по всіх задачах . Але досвід показує, що якщо 
не призначити відповідального за задачу, то, зрештою, на 5—6 задач 
припадає мільйон статей, фотографій, рішень і т . ін ., а на інші, у най-
кращому разі, — ідеї . Після розподілу задач необхідно міркувати 

над власне їх розв’язками . на ТЮВРі справа із цим дещо простіша, 
оскільки більшість задач уже розв’язані . Тому треба лише знайти 
ці розв’язання, розібратися, удосконалити, прикрасити й видати 
за свої . неспортивно й непедагогично, але авторські ідеї-самородки 
дуже рідко бувають оригінальними, тому на них покладатися не вар-
то . Але якщо є така ідея, до того ж гарна, то варто, звичайно ж, взяти 
її до уваги, вона може стати «родзинкою» виступу .

Що ж стосується пошуку розв’язань, буває кілька видів такого 
пошуку:

пошук в Інтернеті; y
пошук у журналах і літературі; y
патентний пошук . y
Пошук в Інтернеті — пошук за ключовими словами посилань 

на вже існуючі винаходи . Іноді він може бути досить успішним . Зо-
крема, минулого року Мещеряков знайшов в Інтернеті посилання 
на готове «залізо», дістав його в Москві, зібрав у Харкові й одержав 
за доповідь десь 137 балів — близько «Б» .

Пошук у журналах і літературі — пошук у старих журналах 
і технічній літературі . Запевняємо вас, що, продивившись кілька 
номерів (старих) «науки й техніки», там можна віднайти безліч ко-
рисних винаходів .

Патентний пошук — найбільш «вірний» пошук, але й найдов-
ший . Полягає в перегляді посилань на патенти спочатку за ката-
логом, а потім серед обраних описів до патентів . Половину задач 
можна розв’язати саме за допомогою цього пошуку — перевірено!

Після того як знайдено описи до патентів, матеріали, літерату-
ра, ідеї стосовно якоїсь задачі, необхідно із усього цього «зробити» 
доповідь . Існує кілька варіантів роботи над матеріалами .
1)  Вибирається один винахід, злегка коригується — й усе .
2)  Береться винахід, за допомогою знайдених матеріалів модерні-

зується, удосконалюється, і виходить… «новий» винахід .
3)  Береться кілька винаходів, вони поєднуються в одну систему, 

що працює ще краще, і знову — «новий» винахід .
Після того як ви вибрали свій варіант роботи, необхідно офор-

мити власне доповідь . насамперед треба сформулювати проблему, 
яку розв’язує ваш винахід . Звичайно вони описуються в умові, але 
дуже поверхово й у великій кількості . Вам треба вибрати основні, 
визначити, у чому ж причина виникнення цих проблем й за допо-
могою яких методів ви з ними боротиметеся . це й повинне склада-
ти першу частину вашої доповіді . Розберемо приклад .

Умова задачі: «Виконуючи фізичні вправи на будь-якому 
тренажері, людина, втрачаючи власну енергію, виконує роботу 



124 Гребенюк Ю. В., Зарицький О. М. «Турнір як гра» Модульна система (ТЮВР) 125

з подолання сил ваги або пружності . А чи не можна створити та-
кий тренажер, виконуючи на якому відповідні вправи людина б не 
просто втрачала свою енергію, але й перетворювала її в електричну 
енергію? Спробуйте це зробити» .

це приклад задачі, у якій як такої проблеми немає . Є пропози-
ція використати енергію, яку і так витрачає людина, у корисних 
цілях . Тобто в цьому випадку проблему можна сформулювати так: 
необхідно з найменшими втратами акумулювати енергію, яку лю-
дина витрачає в спортзалі . Оскільки ми домовилися конкретизува-
ти проблему, то нехай у спортзалі людина працює на велотренаже-
рі . на що ж витрачає вона свою енергію? на подолання сил тертя, 
які виникають, приміром, при обертанні педалей і т . ін . (якщо ко-
ротко — на обертання педалей) .

Ось ми коротенько й виконали перший етап роботи .
Після того як проблеми сформульовані й виявлено їх причини, 

ми користуємося знайденими матеріалами, пов’язуємо їх із цими 
проблемами, визначаємо, як вони їх розв’язують, — це є осно-
ва майбутнього винаходу . Потім знаходимо аналоги й прототипи, 
розробляємо формулу винаходу . це і є ваша майбутня доповідь . 
Але сама по собі вона нічого не варта . насамперед її треба зроби-
ти презентабельною — схеми винести на плакати, зробити презен-
тацію, роздрукувати необхідні матеріали, якщо можливо, зібрати 
корисну модель — «залізо» (докладніше про це говорили в розді-
лі «Мультимедіа й залізо») . Але й це ще не все . Коли все готово, 
тобто фактично ви вже можете виступати, необхідно кілька разів 
«прогнати» ваш виступ, відрепетирувати його за часом (щоб допо-
відь укладалася в 7 хв) і т . ін . Здавалося б, усе — вам забезпечений 
успіх! . . Аж ні — це тільки 80 % необхідного обсягу робіт . Давайте 
згадаємо, що ми забули . Звичайно ж, відпрацьовування «слизь-
ких» місць . Якщо акценти передбачалися в репетиції доповіді, то 
про «слизькі» місцях ми поки не говорили . Впродовж всієї роботи 
над розв’язанням задачі потрібно ставити перед собою питання (а 
які питання можуть виникнути в суперника?) і відразу ж шукати 
відповіді на них . Тоді на багато питань, які вам ставитимуть, ви бу-
дете знати відповіді й зможете значно спростити собі життя .

Примітка. Краще для постановки цих питань залучати інших 
членів команди, керівників, тобто людей, не «заанґажованих» ва-
шим розв’язанням . Тоді коло питань буде набагато різноманітні-
шим, адже відомий психологічний ефект: можна тридцять разів 
переглянути свій диктант і не знайти в ньому помилки, але візьміть 
зошит сусіда (або сусідки) по парті з диктантом, списаним у вас, — 
і помилка відразу впаде в око .

Виступ

Власне, більшу частину з того, що і як треба робити під час ви-
ступу, ми вже розповіли . Залишилося лише додати останні штрихи 
в загальну картину . Отже, виступ завжди має починатися з вітання 
(незалежно від того, турнір це або просто реферат) — це не регла-
мент, це правила гарного тону . Після вітання ви приступаєте до до-
повіді й виголошуєте усе в такому порядку, у якому ми розбирали 
в попередній частині . наприкінці, природно, непогано б подяку-
вати аудиторії за увагу — все-таки вас слухали 7 хвилин, а могли 
б цього й не робити! Ще раз нагадаю, що після формули винаходу 
з «істотної» частин доповіді не повинне звучати нічого .

Визначення. «Істотна» частина доповіді — частина доповіді, що 
роз’ясняє безпосередньо ваші розв’язання (зазвичай вся доповідь 
без передмови й післямови) . Тепер дамо кілька порад щодо тактики 
побудови доповіді . Якщо є якийсь момент у доповіді, що напевно 
викличе питання, але ви в ньому добре розбираєтеся, радимо вам 
спеціально сконцентрувати на ньому увагу, але повністю його не 
розкривати, щоб згодом отримати з приводу цього запитання . Тоді 
ви, добре в ньому орієнтуючись, почнете відповідати і тим самим 
покажете, що добре орієнтуєтеся в матеріалі . Журі ж побачить, що 
ви відповідаєте на питання і, звісно, забираєте час для інших пи-
тань, на які ви вже відповіді можете не знати .

Під час виступу завжди стійте обличчям (у крайньому випадку 
упівоберта) до аудиторії . У жодному разі не починайте говорити, 
стоячи обличчям до дошки . Якщо у вас є плакати, показувати на 
них треба не пальцем, а рукою або вказівкою . Якщо презентація, 
то слайди на ній може «клацати» член вашої команди (якщо він 
не вимовить ні слова, то не буде вважатися співдоповідачем) . При-
родно, він повинен стежити, щоб зміна слайдів відповідала вашому 
виступу, краще це відрепетирувати вдома .

Визначення. Співдоповідь — доповідь, у презентації якої беруть 
участь двоє членів команди .

Гарна співдоповідь — дуже велика рідкість на турнірах (скажі-
мо, на нашій пам’яті таких не було . навіть більше: через співдопо-
відь наша команда «Схід» програла півфінал Харківського ТЮФу 
у 2004 році) .

найчастіше співдоповідь — це вимушена міра, коли, скажімо, 
одна людина — «політик», тобто здатна красиво вивчити й розпо-
вісти домашнє завдання, а друга — «учений», тобто людина, що 
розв’язувала завдання або добре обізнана у фізиці або техніці . Таку 
доповідь не можна назвати розумним кроком — один виступає 
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7 хвилин, а другий відповідає на всі питання й «працює» всю по-
леміку . Безглуздість подібної ситуації ми відчули на собі в Луган-
ську, тому до співдоповіді ми будемо звертатися в крайніх випадках 
і тільки з гарною репетицією й відпрацюванням обох доповідачів .

Домашнє завдання

1 .  Проведіть пошук в Інтернеті для такої задачі:
«Штанга» . У спортивних залах звичайно масу штанги зміню-

ють установкою або ж зніманням додаткових вантажів (дисків) . на 
відкритих же для вільного доступу площадках такі диски можуть 
бути втрачені . У зв’язку із цим є необхідність у створенні такої 
штанги (для використання на відкритих для вільного доступу май-
данчиках), масу якої можна було б змінювати відмінним від описа-
ного способом .
2 .  Для тієї ж задачі сформулюйте проблеми, причини їх виник-

нення й по можливості намітьте шляхи їх розв’язання .
Фрази доповідача
«це розв’язання є відомим інженерним рішенням» .
«це розв’язання є технічним рішенням» .
«Кожне із цих удосконалень окремо є відомим інженерним рі-

шенням, але об’єднання їх в одну систему невідомо . Тому можна 
сміло стверджувати: даний винахід відповідає критерію новизни» . 
Критерії винаходу:

новизна; y
пріоритет; y
корисність; y
сукупність істотних відмінностей; y
ефект > сума окремих ефектів; y
технічна новизна . y

«Пропоноване технічне рішення не відповідає критерію новиз-
ни / рівневі техніки» .

«Пропоноване вами розв’язання не дозволяє істотно поліп-
шити . . .»

простоту . y
Формула винаходу

Обмежувальна частина (конкретна галузь фізики); y
мета (повинна бути виражена в технічних термінах і бути кон- y
кретною);
відмітна частина (чим відрізняється від того, що хтось зробив  y
до нас) .

Берилієва бронза, електрет (каніфоль — розправляємо), кон-
денсат, мікрофон, широкополосні .

Домашня самостійна робота

Для наступних задач визначте проблеми, причини їх виникнен-
ня, намітьте шляхи їх розв’язання, а також знайдіть можливі анало-
ги й прототипи (наявність посилань на статті в Інтернеті вітається) .

I варіант — «енергія росту», «Завдання про кола на поле»
II варіант — «Горщик без поливу», «Мишка»
III варіант — «Контроль росту огірка», «Гайковерт»

Експериментальна олімпіада

1 .  У вас є фумігатор із вставленою в нього використаною пластиною 
й новою пластиною . Як замінити пластини, не користуючись ін-
шими допоміжними предметами? (У вас на руках — манікюр .)

2 .  Визначте масу лінійки за допомогою мідних монет .

3 .  У вас є ваги, набір гир і посудина з водою . Визначте густину ка-
меня, якщо його об’єм безпосередньо виміряти неможливо .

4 .  Є циліндрична склянка, по вінця наповнена рідиною . Як розді-
лити вміст склянок на дві зовсім однакові частини, маючи ще 
одну посудину, але вже іншої форми й трохи меншого розміру?

5 .  Визначте положення центра ваги гладкого ціпка, не користую-
чись ніякими інструментами .

6 .  Визначте діаметр футбольного м’яча звичайною дерев’яною лі-
нійкою й посудиною з водою .

7 .  Дано сталеву спицю й мензурку з водою . Як з їх допомогою ви-
значити густину шматочка пробки?

8 .  Виміряйте висоту, на якій перебувають вікна кабінету, за допо-
могою порожньої бляшанки й секундоміра .

9 .  Визначте якомога точніше діаметр тонкого дроту, користу-
ючись для цієї мети тільки шкільним зошитом «у клітинку» 
й олівцем .

Патентознавець
Виступ, вірніше робота патентознавця, як і винахідника, ді-

литься на дві частини: підготовка до виступу й власне виступ . Але 
спочатку хочеться сказати ось що . Патентознавець досить силь-
но відрізняється від Опонента . Як любить говорити організатор 
й ідейний натхненник ТЮВРу Андрій Андрійович Давиденко, Па-
тентознавець повинен не завалити Винахідника, а, навпаки, запро-
понувати розвиток ідей останнього, а у випадку виявлення недолі-
ків треба не «втоптувати ними у багнюку», а запропонувати шляхи 
їх усунення . Тому уважно стежте за поясненнями Патентознавця, 
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аби щоразу не вислухувати усе вищесказане від членів журі й зни-
жувати собі цим оцінки .

Підготовка до виступу

Хто такий Патентознавець? це — експерт у даній галузі (галузі 
техніки, до якої належить даний винахід), що визначає, чи працює 
винахід, запропонований Доповідачем, чи є він узагалі винаходом, 
і на підставі цього робить висновок, чи варто видавати на нього па-
тент . Тобто рішення про видачу патенту є кінцевою метою роботи 
Патентознавця .

Що ж повинен зробити Патентознавець, щоби прийняти це рі-
шення? Як він має готуватися до свого виступу?

Підготовка до бою
насамперед він повинен добре розбиратися в тій галузі техніки, 

якої стосується задача . Тому вдома Патентознавцеві треба ознайо-
миться з якомога більшою кількістю матеріалу за своєю задачею .

По-перше, пошукати в Інтернеті, у літературі . По-друге, непо-
гано було б провести патентний пошук . Тобто бажано виконати ту 
саму роботу, яку швидше за все буде виконувати Винахідник . Адже 
більшість запропонованих винаходів будуть узяті саме з перерахо-
ваних джерел, що дозволить вам не тільки заздалегідь ознайомити-
ся з їхніми недоліками, але й, якщо це буде можливо, представити 
посилання на нього членам журі, а ґрунтуючись на ньому зробити 
висновки про невідповідність винаходу критерію новизни .

Після того як Патентознавець більш-менш ознайомився з мож-
ливими шляхами розв’язання, їхніми недоліками й перевагами, 
йому варто скласти короткий план-конспект основних аспектів 
свого виступу, а також перелік можливих питань . Майже завжди 
є певні моменти, які виникатимуть під час розгляду практично 
будь-якого розв’язку . Саме їх і треба сформулювати . Крім того, 
дуже добре, якщо ви знайдете кілька питань «зі шпилькою», які 
й будуть надалі вашими козирями в рукавах .

Підготовка під час бою
У першу чергу за ті 2 хвилини, що виділено вам на підготовку, 

необхідно обробити відповіді на ваші уточнюючі питання . Далі пе-
рейдемо до основних пунктів, з яких має складатися виступ Патен-
тознавця:

перевірка наявності аналогів і формули винаходу — тут все зро- y
зуміло: якщо є, відзначаєте це як «плюси» доповідей, а якщо 
ні — акцентуєте на цьому увагу в «мінусах»;

перевірка винаходу на працездатність — можна запропонувати  y
як завгодно новий, геніальний винахід, приміром, оригінальну 
конструкцію perpetuum mobіle, але якщо вона не буде працюва-
ти через невиконання фізичних законів, то говорити про щось 
безперспективно;
якщо винахід з погляду фізики працездатний, то необхідно оці- y
нити його за такими позиціями:

—  рівень техніки — тобто чи можливе його створення на даний мо-
мент? Звичайно, винахід може бути гарним, але якщо він ви-
магає забезпечення температури абсолютного нуля, то створи-
ти його неможливо; якщо винахід відповідає рівню техніки, то 
його необхідно перевірити на відповідність критерію новизни;

—  критерій новизни — винахід відповідає критерію новизни, якщо 
він раніше ніде не застосовувався й взагалі до вас його ніхто не 
придумував . найвідоміший приклад: в 1964 р . у гавані Кувейту 
(у столиці ель-Кувейт) затонуло судно . його вирішили підняти, 
закачавши в корпус повітря . Попередньо потрібно було завари-
ти всі, навіть найдрібніші, отвори . Ситуацію врятував датський 
інженер Карл Кройлер . Він запропонував заповнити корпус 
кульками з пінопласту, які на 98 % складаються з повітряних 
пор . У результаті рятувальні роботи тривали лише півтора мі-
сяця . натхнений успіхом, Кройлер вирішив запатентувати свій 
винахід . Але тут на нього чекала невдача: експерти виявили, 
що аналогічний спосіб уже був описаний… у мультфільмі Уолта 
Диснея «Каченя Дональд» . В одному з мультфільмів каченя із 
племінниками піднімав свою яхточку, заповнюючи її кульками 
для пінг-понгу .

 Хоча я особисто не зовсім згодний з аргументами експертів, 
факт залишається фактом . Якщо винахід відповідає критерію 
новизни, то залишається перейти до вивчення останньої ознаки 
винаходу — винахідницького рівня;

— винахідницький рівень — винахід відповідає винахідницькому 
рівню, якщо запропоноване розв’язання задачі не лежить на по-
верхні, тобто є нетривіальним . Приміром, під час розв’язання 
задачі «Мітла» тривіальним і таким, що не відповідає винахід-
ницькому рівневі, є використання пилососа — це інженерне рі-
шення, а не винахід .
Якщо розв’язання всім цим вимогам відповідає, то варто ви-

знати, що це дійсно винахід . наступний крок — перевірити, а чи 
вирішує він поставлені завдання так, як нам хочеться, й чи усу-
ває саме причини, а не наслідки?! Якщо так, то вам залишається 
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лише визнати, що доповідач зі своїм завданням повністю впорався, 
й видати патент . Але таке буває вкрай рідко . . .

Виступ

Як і виступ Винахідника, виступ Патентознавця починається 
з вітання . Потім обов’язково йде подяка Винахідникові за виконану 
ним роботу . Після цього відзначаються «плюси» доповіді — презен-
табельність, логічність висновків, наявність моделі й т .п . (природно, 
все це належить до «плюсів», якщо присутні в доповіді, решта — до 
«мінусів») . Після цього ви переходите до перерахування «мінусів» 
доповіді — говорите про наявність аналогів, прототипи й формули 
винаходу (може бути як «мінусом», так і «плюсом»); працездатність 
винаходу, відповідність (або невідповідність) всім критеріям і рів-
ням і т . ін ., тобто усебічно характеризуєте роботу й доповідь Вина-
хідника, а завершуєте свій винахід рішенням, чи видаєте ви на цей 
винахід патент, чи ні . І обов’язково аргументуєте його .

Порада: якщо вам невигідно під час свого виступу давати висно-
вок про видачу патенту, можете в цьому випадку висловитися так: 
«Свій висновок — видавати патент на даний винахід чи ні — я ска-
жу в полеміці, після того як Винахідник відповість на мої заува-
ження й питання» .

Технолог

До роботи Технолога вдома підготуватися набагато складніше, 
ніж до роботи, наприклад, Патентознавця . Адже якщо Патентозна-
вець оцінює винахід у цілому, тобто може передбачити заздалегідь 
коло ідей, з яких буде вибирати Винахідник, то Технолог повинен 
у рамках запропонованої моделі внести свої технічні пропозиції 
й інженерні вдосконалення, визначити, із чого б він виконав ті або 
інші частини винаходу, й дати висновок, чи згодний він запустити 
винахід у виробництво .

Підготовка до виступу
Оскільки часу на підготовку Технолога регламентом не виділя-

ється, то вся підготовка до виступу триває під час доповіді, опону-
вання й полеміки Винахідника й Патентознавця .

Порада: якщо ви не встигли належною мірою підготуватися до 
виступу в ролі Технолога, то радимо вам взяти тайм-аут відразу піс-
ля уточнюючих питань команди .

Підготовка Технолога зводиться до таких частин:
оцінка винаходу за певними критеріями: y

– економічна ефективність;
– технічна ефективність;
– екологічна, техногенна безпека, безпека для людей;
– можливість реалізації на практиці;
пропозиції — удосконалення й доповнення; y
матеріали — із чого виготовити основні частини винаходу . y
Економічна ефективність: оцінка матеріальної вигоди від ви-

робництва й впровадження винаходу . Зрозуміло, що якщо необхідно 
виготовити поїзд із золота, то це можливо, але економічно невигід-
но . Тобто ви повинні оцінити співвідношення на рівні витрати—
прибуток .

Технічна ефективність: оцінка можливості впровадження ви-
находу в життя (якщо необхідно, наприклад, під весь асфальт про-
класти шар теплоізоляційного матеріалу, то технічно це здійснити 
складно й загалом невигідно) . Тобто ви повинні оцінити, наскільки 
сильно доведеться міняти вже існуючі технології й предмети, щоб 
запровадити винахід .

Екологічна й цивільна безпека: оцінка безпеки винаходу для 
екології, людей і т . ін . Зрозуміло, що якщо запропонована техноло-
гія вимагає щоденного виливання тонни нафти в річку, то вона не 
може бути використана . Тобто ваше завдання — оцінити, наскіль-
ки безпечний для екології, людей і т . ін . запропонований винахід .

Можливість реалізації на практиці: наскільки реально здійсни-
ти даний спосіб (або винахід) на практиці . не варто плутати із завдан-
ням Патентознавця — оцінити рівень техніки . Ваше завдання — оці-
нити складність і технологічну можливість реалізації винаходу .

Удосконалення й доповнення: тут ви маєте показати ваше розу-
міння ідей Винахідника, розвинути їх в інженерному плані, тобто 
удосконалити якісь деталі винаходу (у рамках моделі, запропо-
нованої доповідачем), можливо, додати якісь деталі, щоб винахід 
виконував свої завдання ще краще . У жодному випадку не можна 
нав’язувати свого розв’язання!

Матеріали: тут ваше завдання — запропонувати ті матеріали, 
які сприятимуть поліпшенню винаходу . наприклад, якщо необ-
хідно виготовити електроди, які перебуватимуть у безпосередній 
близькості від тканин тварин або рослин, то їх найкраще зробити 
з титану або міді — металів, які найгірше взаємодіють із живими 
тканинами .

Виступ

Виступ Технолога починається з «банального» вітання . По-
тім зазвичай ідуть подяки Винахідникові, Патентознавцеві за 
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виконану ними роботу . А після цього ви розбираєте доповідь за на-
веденими вище пунктами . наприкінці виступу необхідно висло-
вити свою думку щодо наступного питання: запускаєте ви винахід 
у виробництво чи ні . Якщо ви не хочете цього робити зараз, а хоче-
те висловитися в полеміці, можете скористатися тією ж порадою, 
яку ми дали Патентознавцеві .

Якщо наприкінці виступу залишилося трохи часу, можете ска-
зати кілька слів про роботу Патентознавця . не заглиблюючись 
у подробиці, дуже коротко — тезами: чи звернув увагу на наяв-
ність/відсутність аналогів, прототипів, формули винаходу; якщо 
Патентознавець не звернув увагу на те, що винахід не відповідає 
якому-небудь критерію або рівню, то необхідно про це сказати .

До речі, все те, що ми перераховували вище, необхідно говори-
ти, тільки якщо Патентознавець видав патент і ви із цим згодні . 
Якщо він патент не видав і ви із цим згодні, то, звичайно ж, ви не 
можете ухвалити запуск у виробництво . Якщо Патентознавець па-
тент видав (або нічого не сказав), а ви із цим не згодні, треба аргу-
ментовано про це заявити . Якщо він патент не видав, а ви із цим 
не згодні, то спочатку аргументовано слід про це заявити, а потім 
провести роботу Технолога .

Домашнє завдання

1 .  Виконайте роботу Патентознавця й Технолога для такої допо-
віді за задачею «Мітла»: «Вітаю! Я пропоную використати для 
прибирання вулиць пилосос . Дякую за увагу!»

2 .  Порівняйте свою модель мобільного телефону з мобільним теле-
фоном Siemens M65 . У чому переваги, а в чому недоліки вашого 
телефону?

тест

I варіант
1 . (0,5 бала) Метою постановки мови не є:

а) навчити правильно вибудовувати мову;
б) навчити відрізняти неправду від правди;
в) навчити маскувати негативні сторони виступу;
г) навчити правильно доповідати, опонувати й рецензувати .

2 .  (0,5 бала) У кого на ТЮВРі є право на регламентований висно-
вок?
а) Винахідника;
б) Патентознавця;

в) Технолога;
г) Спостерігача .

3 .  (0,5 бала) Що з перерахованого не повинен робити Винахідник 
за час, відведений на підготовку до доповіді?
а) написати на дошці прізвище й ім’я;
б) зібратися з думками;
в) підготувати всі наявні наочні матеріали;
г) стирати з дошки за попередніми доповідачами .

4 . (1 бал) Що з перерахованого повинен містити в собі виступ Па-
тентознавця?
а) Перевірка винаходу на працездатність;
б) оцінка рівня техніки винаходу;
в) висновок про видачу патенту;
г) перевірка економічної ефективності винаходу .

5 . (1 бал) У яких видах полеміки може не брати участі Технолог?
а) Рольова;
б) загальна;
в) загальна полеміка команд;
г) конструктивна .

6 . (1 бал) У яких випадках команда може показати «контрзалізо»?
а) Для демонстрації неефективності винаходу;
б) для демонстрації непрацездатності винаходу;
в) для демонстрації недотримання фізичного закону;
г) для демонстрації власного розв’язання .

7 .  (2 бали) Як зміниться потужність, споживана лампами 1 і 2, 
якщо лампа 3 згорить? U = const . Відповіді: а) збільшиться; 
б) зменшиться; в) не зміниться .
а) 1 а, 2 б;
б) 1 б, 2 а;
в) 1 а, 2 а;
г) 1 б, 2 б .

8 .  (2 бали) ескалатор метро спускає людину, що йде по ньому вниз, 
за 1 хв . Якщо людина йтиме вдвічі швидше, то вона спуститься 
за 45 с . Скільки часу спускатиметься людина, що стоїть на еска-
латорі?
а) 2 хв;
б) 1,5 хв;
в) 1 хв;
г) 45 с .

9 . (2 бали) . Скільки молекул міститься в 1 cм3  води?
а) 3 1023⋅ ;
б) 4 1021⋅ ;

1 2

3
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в) 3 33 1022, ⋅ ;
г) 4 67 1022, ⋅  .

10 . (3 бали) . Які з нижчеперерахованих тверджень правильні?
а)  Ведучий не має права знімати питання, поставлене у полеміці 

команд;
б)  не можна продовжувати підготовку до доповіді по завершенні 

часу, відведеного на це регламентом;
в)  не можна продовжувати підготовку до опонування по завер-

шенні часу, відведеного на це регламентом;
в)  на ТЮВРі не можна виступати в ролі співопонента й співре-

цензента .
11 . (3 бали) Які з нижче перерахованих тверджень правильні?

а)  Гарний патентознавець ніколи не видасть патент на запропо-
нований винахід;

б)  виступ співдоповідачів (черговість, взаємодія й т . ін .) строго 
регламентований на ТЮВРі;

в)  інтонаційний і жестикулятивний способи підкреслення своєї 
мови засновані на аналогічному психологічному прийомі;

г)  для технолога на ТЮВРі краще робити акценти на деструк-
тивних фактах .

12 . (3 бали) Ви — політик . Вам треба виступати перед ЗМІ з та-
ким повідомленням: «Доброго дня! Учора відбулося засідан-
ня Кабінету Міністрів (1), на якому була прийнята постано-
ва про підвищення тарифів на комунальні послуги на 2,73 % 
від їхньої нинішньої вартості (2) . Також на цьому засіданні 
був прийнятий указ (3), який дотепер не підписав Президент 
(4), про підвищення мінімальної заробітної плати в 1,5 раза 
(5) — з 330 до 480 грн . (6) Питання про надзвичайну ситу-
ацію на території Західної України було відкладено (7) до 
прибуття міністра надзвичайних ситуацій (8), що зараз пе-
ребуває на місці катастрофи (9) . його прибуття очікується 
завтра (10), близько години дня (11) . Більше (12) на даний 
момент (13) нічого повідомити не можу (14) . Дякую за ува-
гу!» 

 Які із тверджень правильні?
а) 1, 3, 5, 9 — це «акценти» доповіді;
б) 2, 6, 7 — це «слизькі» місця доповіді;
в)  переходи 3—4—5, 5—6—7 й 7—8 найкраще маскувати інто-

наційними способами;
г)  останні три фрази не слід ділити на акценти й «слизькі» місця 

під час вимовляння .

Коди відповідей:

1 Г 5 А 9 В

2 А 6 БВ 10 ВГ

3 Г 7 А 11 —

4 АБ 8 Б 12 БВГ

II варіант
1 . (0,5 бала) Що з перерахованого найбільше стосується Патентоз-

навця?
а) «Залізо»;
б) виробництво;
в) деструктивний факт;
г) акценти .

2 . (0,5 бала) Що з перерахованого не входить в істотну частину до-
повіді?
а) Формула винаходу;
б) аналог;
в) вітання;
г) модель .

3 . (0,5 бала) Що з перерахованого належить до деструктивних 
фактів?
а) непрезентабельність доповіді;
б) відсутність аналогів і прототипів;
в) ненадання діючої моделі;
г) суперечність у принципі роботи пристрою .

4 . (1 бал) Пропозиція як винахід використати лампочку, покриту 
липкою речовиною, у ролі пастки для комах не відповідає:
а) рівневі техніки;
б) критерію новизни;
в) винахідницькому рівневі;
г) економічній доцільності .

5 . (1 бал) Яка з перерахованих команд не має права виступати в за-
гальній полеміці команд на ТЮВРі?
а) Винахідник;
б) Патентознавець;
в) Технолог;
г) Спостерігач .

6 . (1 бал) Який із перерахованих способів виділення частини своєї 
мови є найбільш явним і примітивним?
а) Текстуальний;
б) інтонаційний;
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в) мовний;
г) позиційний .

7 . (2 бали) У калориметр, що містить 250 г води при 15 °С, кинуто 
20 г мокрого снігу . Температура в калориметрі понизилася на 
5 °С . Скільки води було в снігу?
а) 5 г;  б) 7 г;
в) 9 г;  г) 11 г .

8 . (2 бали) Поїзд першу половину шляху йшов зі швидкістю, 
в 1,5 раза більшою, ніж другу половину шляху . Середня швид-
кість поїзда на всьому шляху — 43,2 км/год . Які швидкості по-
їзда на першій і другій половинах шляху?
а) 54 км/год, 36 км/год;
б) 45 км/год, 30 км/год;
в) 48 км/год, 32 км/год;
г) 51 км/год, 34 км/год .

9 . (2 бали) Дві кульки (одна металева, інша — з діелектрика) ма-
ють однаковий заряд . Кожною кулькою торкаються сфери елек-
троскопа: 1) зовні; 2) зсередини . У якому випадку електроскоп 
покаже максимальний заряд?
а) Металева, 1;
б) діелектрик, 1;
в) металева, 2;
г) у всіх випадках однаковий .

10 . (3 бали) Які з нижчеперерахованих тверджень правильні?
а)  У випадку, коли з вами грають слабкий і сильний суперники 

або слабкий і середній суперники, тактика має бути та сама;
б)  у випадку, коли з вами грають 2 слабких або 2 сильних супер-

ники, тактика різна;
в)  у полеміці найбільш важливо показати журі, що ваші супер-

ники не розбираються в даній проблемі;
г)  всі учасники останніми роблять полемічні висновки .

11 . (3 бали) Які з нижчеперерахованих тверджень неправильні?
а) Гарний технолог завжди запустить винахід у виробництво;
б)  інтонаційний і жестикулятивний способи виділення своєї 

мови засновані на різних психологічних прийомах;
в)  ведучий має право зняти питання, поставлене у полеміці ко-

манд;
г)  не можна продовжувати підготовку в доповіді по завершенні 

часу, відведеного на це регламентом .
12 . (3 бали) Ви — футбольний тренер . Ваша команда, лідери чем-

піонату України, зазнала поразки 0:2  від одного з аутсайдерів 
чемпіонату . Вам необхідно виступити: на прес-конференції 

перед журналістами; перед власниками команд; перед гравця-
ми . Урахуйте, що через 3 дні у вас найважливіший матч у Лізі 
чемпіонів . Які з перерахованих тверджень правильні?
а)  Під час виступу на прес-конференції акценти необхідно зро-

бити на поганій якості газону, поганому суддівстві й величез-
ній кількості упущених голевих моментів;

б)  під час розмов із власниками необхідно «опустити» такі мо-
менти, як поганий моральний стан команди перед матчем, 
відсутність налаштованості на гру, а сконцентруватися на 
травмах основних гравців і поганій реалізації, пообіцявши 
виграти в Лізі чемпіонів;

в)  під час розмови з командою необхідно, не вибираючи вира-
зів, кричати на них, говорити їм, що вони «зажрались» і не 
відпрацьовують зарплату, що ви їх відправите в третій склад 
«м’ячики подавати»;

г)  перед матчем Ліги чемпіонів необхідно попросити гравців за-
бути про ту прикру поразку й сказати, що ви в них вірите .

Коди відповідей:
1 В 5 — 9 В
2 В 6 А 10 —
3 Г 7 Б 11 АГ
4 Г 8 А 12 БВГ

III варіант
1 .  (0,5 бала) Що з перерахованого найбільше стосується Винахід-

ника?
а) «Залізо»;
б) виробництво;
в) патент;
г) деструктивний факт .

2 .  (0,5 бала) Якого із цих способу уникнути відповіді на питання 
не існує?
а) Формальний;
б) маневрений;
в) мовний;
г) обхідний .

3 .  (0,5 бала) Якого із цих висновків не буває?
а) Конструктивного;
б) мовного;
в) регламентованого;
г) тактичного .
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4 .  (1 бал) Що з перерахованого не повинен містити в собі виступ 
Технолога?
а) Перевірка винаходу на працездатність;
б) оцінка рівня техніки винаходу;
в) висновок про запуск у виробництво;
г) перевірка економічної ефективності .

5 .  (1 бал) Пропозиція зробити клапан конусним не відповідає:
а) рівневі техніки;
б) критерію новизни;
в) винахідницькому рівневі;
г) економічній доцільності .

6 .  (1 бал) Що ви засвідчуєте, використовуючи метод «так . . ., але . . .»?
а) Те, що ви вмієте знаходити компроміс;
б) те, що ви вислухали опонента;
в) те, що ваша думка єдино правильна;
г) усе вищеперераховане .

7 . (2 бали) Теплова машина одержала від нагрівача кількість те-
плоти 500 кДж і передала холодильнику кількість 300 кДж . 
Який ККД цієї теплової машини?
а) 40 %;
б) 67 %;
в) 25 %;
г) 60 % .

8 .  (2 бали) Два провідники, з’єднані послідовно, мають опір 
в 6,25 раза більший, ніж при їх паралельному з’єднанні сполу-
ці . Знайти, у скільки разів опір одного провідника більший від 
опору іншого?
а) В 1,5 раза;
б) в 2 рази;
в) в 3 рази;
г) в 4 рази .

9 .  (2 бали) ескалатор піднімає людину, що стоїть на ньому, за час 
t1 1=  хв . Якщо людина йде по зупиненому ескалатору, на під-
йом іде t0 3=  хв . Скільки часу знадобиться, якщо людина буде 
підніматися по ескалатору, що рухається нагору?
а) 30 с;
б) 45 с;
в) 1 хв;
г) 1,5 хв .

10 . (3 бали) Які з перерахованих нижче тверджень правильні?
а)  У полеміці найбільш важливо показати, що ваш суперник не 

розбирається в даній проблемі;

б) всі учасники останніми роблять полемічні висновки;
в)  не можна продовжувати підготовку до опонування по завер-

шенні часу, відведеного регламентом;
г)  для технолога краще робити акценти на конструктивних фак-

тах .
11 . (3 бали) Які з перерахованих нижче тверджень правильні?

а)  Патентознавець може коментувати «контрзалізо» з дозволу 
ведучого;

б)  у випадку демонстрації презентації учасник (член команди) 
не має права говорити будь-які коментарі без дозволу самого 
доповідача;

в) акценти й «слизькі» місця в доповіді необхідно чергувати;
г) ведучий має право зняти питання, поставлене членом журі .

12 . (3 бали) Ви — вожатий (вожата) у таборі . У вас має відбутися 
перша зустріч із вашим загоном, а потім планерка зі старшою 
вожатою і директором табору . Які з перерахованих нижче твер-
джень правильні?
а)  на зустрічі із загоном ви зробите акцент на підготовці до ве-

чірнього виступу, необхідності намалювати газету й приду-
мати девіз;

б)  на зустрічі із загоном ви зробите акцент на необхідності по-
знайомитися, здружитися, коротенько розкажете про захо-
ди, які планується провести в таборі;

в)  на зустрічі із загоном ви зробите акцент на тому, що заборо-
нено, а що дозволено в таборі, зробите екскурсію територією, 
коментуючи побачене;

г)  на планерці ви акцентуєте увагу на недостатній кількості по-
стільної білизни для загону, «упустивши» той факт, що в за-
гоні виникли серйозні розбіжності й конфлікти під час вибору 
капітана .

Коди відповідей:

1 А 5 БВ 9 Б

2 В 6 АБ 10 ВГ

3 Г 7 А 11 Г

4 АБ 8 Г 12 БВГ

Залік

I варіант (білет № 1)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) постановка мови;
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( y 1 бал) «контрзалізо»;
( y 1 бал) співдоповідь .

2 . (3 бали) Які бувають висновки? Які їх основні завдання, особли-
вості? Опишіть докладно один з їхніх видів .

3 . (6 балів) Винахідник . Приклади .
II варіант (білет № 2)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) акцент;
( y 1 бал) текстуальний спосіб виділення мови;
( y 1 бал) «істотна» частина доповіді .

2 .  (3 бали) Опишіть дії доповідача у відведений регламентом час 
на підготовку до доповіді .

3 .  (6 балів) Патентознавець . Приклади .
III варіант (білет № 3)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) деструктивний факт;
( y 1 бал) інтонаційний спосіб виділення мови;
( y 1 бал) апеляційний спосіб уникнути відповіді на питання .

2 .  (3 бали) Види пошуку розв’язань .
3 .  (6 балів) Технолог . Приклади .

IV варіант (білет № 4)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) конструктивний факт;
( y 1 бал) мовний спосіб виділення мови;
( y 1 бал) «залізо» .

2 .  (3 бали) маскування «слизьких» місць у доповіді .
3 .  (6 балів) Полеміка . Приклади .

V варіант (білет № 5)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) жестикулятивний спосіб виділення мови;
( y 1 бал) «слизьке» місце в доповіді;
( y 1 бал) рольовий висновок .

2 .  (3 бали) Метод «так . . ., але . . .»
3 .  (6 балів) Винахідник . Приклади

VI варіант (білет № 6)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) позиційний спосіб виділення мови;
( y 1 бал) полемічний висновок;
( y 1 бал) формальний спосіб уникнути питання .

2 . (3 бали) Які бувають висновки? Які їх основні завдання, особли-
вості? Опишіть докладно один з їх видів .

3 .  (6 балів) Патентознавець . Приклади

VII варіант (білет № 7)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) регламентований висновок;
( y 1 бал) маневрений спосіб уникнути питання;
( y 1 бал) рівень техніки .

2 . (3 бали) Опишіть дії доповідача у відведений регламентом час 
на підготовку до доповіді .

3 . (6 балів) Технолог . Приклади .
VIII варіант (білет № 8)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 1 бал) постановка мови;
( y 1 бал) обхідний спосіб уникнути питання;
( y 1 бал) критерій новизни .

2 . (3 бали) Види пошуку розв’язань .
3 .  (6 балів) Полеміка . Приклади .

IX варіант (білет № 9)
1 .  Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) акценти;
( y 1 бал) тактичний спосіб уникнути питання;
( y 1 бал) винахідницький рівень .

2 .  (3 бали) Маскування «слизьких» місць у доповіді .
3 .  (6 балів) Винахідник . Приклади .

X варіант (білет № 10)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 1 бал) «залізо»;
( y 1 бал) рівень техніки;
( y 1 бал) деструктивний факт .

2 .  (3 бали) Метод «так . . ., але . . .»
3 .  (6 балів) Патентознавець . Приклади .

модуль 3

тема 5. тактика ведення бою на тЮВРі

Підготовка до бою

Звичайно ж, багатьох питань тактики ми вже торкнулися 
й у розділі «Розподіл за ролями», і в розділі «Постановка мови», 
«Виступ» . У цьому ж розділі ми узагальнимо вже вивчене й додамо 
останні штрихи до «портрета» тактичної гри команди .



142 Гребенюк Ю. В., Зарицький О. М. «Турнір як гра» Модульна система (ТЮВР) 143

Що необхідно зробити в тактичному плані для бою? Доклад-
но ми про це розповідали в параграфі, в якому йшлося про роботу 
Техніка й Капітана команди . це, звичайно ж, передовсім оцінка 
майбутніх супротивників — їхніх попередніх виступів, посадових 
задач і т . ін ., відмов і викликів . Потім, виходячи із цих даних, іде 
розробка тактики на майбутній бій .

Отже, що ж треба зробити ще вдома в тактичному плані? Оскіль-
ки вдома ви не знаєте, що підготують вам ваші суперники, то необ-
хідно оцінити свій власний «стан справ» . це містить у собі насам-
перед класифікацію розв’язаних задач — «дуже гарні», «гарні», 
«виконані», «не виконані, але дещо є», «не виконані» . Класифіку-
вати необхідно за такими ознаками .

Дуже гарні — задачі, розв’язання яких побудовані на оригіналь-
ній ідеї або ж до яких додається «залізо», схема або щось подібне

Гарні — задачі, розв’язання яких добре підігнані, можливо, 
ґрунтуються на якихось патентах, із плакатами або презентацією, 
але якоїсь «родзинки» у них немає .

Виконані — задачі, які розв’язані, але ці розв’язки ґрунтують-
ся на «кльошованих» ідеях, заїжджені, можливо, з поганою пре-
зентабельністю .

не виконані, але дещо є — задачі, розв’язання яких як таке від-
сутнє (або дуже погані), але у вас є достатньо матеріалів, щоб, при-
міром, добре виступити в ролі Патентознавця або Технолога .

не виконані — задачі, розв’язки яких відсутні .
Можна оцінити «очікувані» бали членів журі:

дуже гарні — 5–, 5 , 5+ y
гарні — 4+, 5– y
виконані — 4–, 4, 4+ y
не виконані, але дещо є — 3, 3+, 4– y
не виконані — 3–, 3 y

При цьому пам’ятайте, що в оцінці якості розв’язання задач 
потрібно бути абсолютно неупередженими, інакше це може при-
звести до жалюгідних наслідків . Крім того, вдома необхідно роз-
поділити ролі в команді (капітан, заступник капітана, тактик, 
рахівник, слухач . . .), а також продумати, хто виступатиме в ролі 
Патентознавця й Технолога на ті або інші завдання . Особливо це 
стосується відмовних задач . До речі, відмовні задачі, тобто ті, від 
яких ви точно будете відмовлятися у випадку, якщо вас на них 
викличуть, теж треба ретельно проаналізувати . Також необхідно 
розподілити, хто які книги бере, хто везе плакати, хто «залізо», 
хто робить презентації, копіює їх і т . ін . (це скоріше не тактика, 
а підготовка до від’їзду, але все-таки . . .) . Удома ще раз непогано 

«прогнати» всі доповіді, перевірити, чи правильно розставлені 
«акценти», замасковані «слизькі» місця, відробити взаємодію 
доповідача й команди, якщо в ході доповіді демонструється пре-
зентація або «залізо» і т . ін . Тобто ваша команда повинна не допо-
відати, а просто ретельно відрепетирувати виставу в Театрі одного 
(або двох) акторів .

Тактика ведення бою

Тактики ведення бою ми також раніше торкалися, але тепер на 
часі зробити докладний аналіз питань, що залишилися . Отже, піс-
ля вітання й представлення членів команд (до речі, капітанові вдо-
ма необхідно ознайомитися зі списком членів своєї команди), йде 
конкурс капітанів . його ми вже докладно розбирали, тому зараз 
на ньому зупинятися не будемо . За конкурсом капітанів іде власне 
гра . Перш ніж перейти до тактики самої гри, хотілося б зупини-
тися на одній незначній, але корисній речі — вибір «командного» 
місця . Завжди варто вибирати місце ближче до дошки й до журі, 
щоб було все добре видно й чутно .

Тактика гри нами вже розроблена — під час гри із сильними су-
перниками необхідно «валити» обох, під час грі із сильним і слаб-
ким суперником «витягати» слабкого й «валити» сильного, під час 
гри зі слабкими суперниками — показати свою перевагу, але без 
«надмірностей» і т . д . Що ж стосується прийомів і трюків, то тут 
кожна дія вимагає від вас максимальної концентрації незалежно 
від того, чия це задача, доповідає ваша команда або опонує й т . ін . 
Єдина дія, коли ви можете відпочити на ТЮВРі, — це дія, під час 
якої ваша команда виступає в ролі Спостерігача .

навіть якщо йде доповідь вашої команди, все одно не можна про-
сто сидіти й гратися з іншими членами команди в «Морський бій» . 
У будь-який момент доповідач може обмовитися, не говорячи вже 
про полеміку . Дехто помиляється, припускаючи, що команда Вина-
хідників у полеміці команд може не брати активної участі . не забу-
вайте, що команда має право відповідати на питання, які ставляться 
її представникові біля дошки . Тому в будь-який момент бою будь-
який член вашої команди повинен уважно стежити за тим, що від-
бувається біля дошки . Крім того, у випадку, якщо ваша команда ви-
ступає в ролі Патентознавця або Технолога, не соромтеся попросити 
ведучого, щоб він дозволив представникові команди підійти ближ-
че до дошки, аби можна було краще розглянути те, що написано на 
дошці, на плакаті й т .п . (просити повинен, звичайно, капітан) .

Далі окрему тактику бою варто планувати в тому випадку, якщо 
проти вас грають 2 команди з одного міста . Особливо якщо їхні 
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назви звучать так: «Суми-1», «Суми-2» і т . ін . Тоді, по суті, ви гра-
єте проти двох команд, які заздалегідь узгодили свою «політику» . 
При цьому варто також пам’ятати, що «Суми-1» не завжди силь-
ніша «Суми-2», тобто іноді спеціально одна з команд завжди анга-
жується як більш сильна, щоб заплутати суперників . А насправді 
все виходить зовсім навпаки . Тож якщо у вас все нормально з ви-
ходами гравців та із задачами, то боятися таких ігор не варто, голо-
вне — правильно розробити тактику з урахуванням цього фактора . 
Як показує досвід, вигравати в таких боях можна . наприклад, ми 
в складі команди «Схід» обіграли в одному бої дві команди Киє-
ва, на ТЮФі, що проходив у Луцьку в 2005 р . При цьому ми жили 
з обома цими командами в кімнаті й знали напевно, що вони скоо-
перуються . Але якщо доповідь «слабка» — нічого не поробиш! . .

Ще хотілося б відзначити важливий момент — ніколи ні з ким 
не домовляйтеся . Тому що всі напевно хоч раз опинялися в ситу-
ації: дали списати сусідові, у нього — 12, а у вас — 9 і приписка: 
«Хоч би в сусіда повчився» . Так само буває й на турнірах . Щоб не 
бути голослівними, просто розповімо, що сталося з нашою коман-
дою на VII ТЮВРі . наш керівник О . Г . Коваленко потоваришував 
з керівником одеситів («РЛ-10») С . І . Златовим . А ми потовари-
шували із хлопцями із цієї команди . І вирішили наші керівники 
домовитися . Златов говорить: «нам, мовляв, фінал не потрібний . 
Ви й так сильніші . Давайте зробимо так: ви нас на сильну задачу, 
ми — вас . Ви — у фінал, у нас — третій диплом . І всі задоволені» . 
Олексій Григорович каже: «По руках» . Почали вибирати задачу, 
і він вирішив, що краще наша задача — це задача Костева про скло-
пакети, на яку в нас було «залізо» . Обмінялися з одеситами номе-
рами задач, почався півфінал . Викликають вони нас, як і обіцяли . 
Раз-два — Костев доповів, але виявилося, що його «залізо» ні до 
чого, і одержали ми 112 балів за доповідь і за 1-й бій — 225, а Оде-
са — 242 . У нас рейтинг — 2, у них — 4 . А в перерві з’ясовується, 
що у фінал виходить команда, яка набрала більшу суму рейтингів 
за 2 півфінальних бої . Але під час другого бою, як ми не намагали-
ся, але 3 балів до рейтингу 5 нам не вистачило, і все тому, що ми теж 
дотримали своєї обіцянки й викликали одеситів на «замовлену» за-
дачу й вони, на відміну від нас, одержали за доповідь 146 . У резуль-
таті ми залишилися з III місцем, а одесити вийшли у фінал, хоча 
у чвертьфіналах ми були першими, а вони — четвертими . Звідси 
висновок — ніколи ні з ким не домовляйтеся! За жодних умов!

Ще однією особливістю в тактиці вже самого виступу може бути 
спілкування з дівчиною . До дівчат ставлення в більшості членів журі 
специфічне . Та й дівчата цим часто користуються . Зрозуміло, що 

якщо хлопець починає «наїжджати» на цю «беззахисну» дочку Єви, 
то він миттєво втрачає бали . Тому дівчата часто спеціально поводяться 
так, аби вивести хлопця із себе . Особисто мене це дратує, і я за це зни-
жую бали, але так роблять далеко не всі . Тому хлопцям у спілкуванні 
з дівчинами біля дошки варто бути гранично акуратними . У жодному 
разі не підвищуйте голос, не грубіть . Просто покажіть свою перевагу, 
але без надмірностей . Що стосується спілкування двох дівчин, це за-
вжди цікаво й видовищно . Але знову ж не варто нехтувати певними 
рамками . Якщо суперечка перетвориться на галасливе з’ясовування 
стосунків (а часто так і буває), журі цього не оцінить . Єдино, що вар-
то пам’ятати, — у такій супе речці ви завжди можете одержати здачу, 
причому тим же способом, яким ви тільки-но користувалися самі .

Ще один тактичний виверт — спеціальне «заплутування» су-
перників . наприклад, на окремому екземплярі умов ви спеціально 
неправильно відзначаєте розв’язані й відмовні задачі й кладете на 
видне місце . Іноді такий метод спрацьовує . Але тут важливо й са-
мим не піддатися цьому трюку . на одному з турнірів математичних 
боїв, у якому брав участь ваш покірний слуга, один із членів нашої 
команди просто-напросто перехитрив свого супротивника — у за-
палі суперечки, побачивши якусь суперечність в умові, попросив 
у супротивника його аркуш, щоб самому розібратися в них . І той, 
нічого не підозрюючи, дав йому свій екземпляр, у якому були від-
значені всі задачі . Звичайно, це могла бути «підстава», але вияви-
лося, що все було правильно, і ми бій виграли . ця «гра» схожа на 
боротьбу розвідки й контррозвідки, головне — вчасно вміти зрозу-
міти, де закінчується неправда й починається істина .

Ще один прийом — викласти на видне місце предмет, що явно 
стосується однієї із задач, виклик на яку вам, звісно, не вигідний . 
наприклад, коли ми вперше грали в Луганську, то завжди клали 
на стіл фотографію чорної кішки (одна із задач була присвячена 
їй) . І нас на неї так ніхто й не викликав, хоча у нас по ній не було 
ані слова . Такі приклади трапляються повсюдно . Так, на остан-
ньому Луганському ТЮФі одна з команд увесь час носила із собою 
грамофон, а потім з’ясувалося, що стосовно задачі, яка була з ним 
пов’язана, у них нічого немає .

Отже, ми з вами розібрали тактику ведення бою, тактику під-
готовки до нього, а також деякі тактичні виверти, які можуть при-
датися в ході бою .

Домашнє завдання

1 . Підготуйте повідомлення на одну з таких тем:
«нанотехника — технологія сьогодення й майбутнього» y
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«Лейденська банка» y
«Поліцейська техніка» y
«Техніка “таємної війни”» y

 а) І в стін бувають вуха;
 б) електронні «клопи», «шпильки» й «цегли»
 в) Ксерокс із «закладкою»
 д) Методи радіотехнічної розвідки
 е) Агенте, на зв’язок!
 ж) Стріляючі ґудзики й авторучки
 з) незримі бої

«Які бувають шпаргалки» y

Експериментальна олімпіада

1 . Визначити об’єм пляшки із круглим дном, частково заповне-
ною водою, лише за допомогою самої лінійки .

2 .  Знайти помилки в малюнках (чим більше, тим краще) (Книга 
«600 задач на кмітливість», с . 121) .

3 .  Як із цієї пляшки налити склянку води, не виймаючи пробки 
й не нахиляючи пляшки?

4 .  Три склянки розміщені в такий спосіб (рис.) . Як перетворити 
ножі на мости, що з’єднують всі три склянки (склянки рухати 
не дозволяється)?

ніж ніж

ніж

5 .  Укажіть, як, маючи тільки лінійку, знайти густину дерева, 
з якого виготовлена паличка, що плаває у вузькій циліндричній 
посудині .

6 .  Є алюмінієва кулька . Як за допомогою ваг і мензурки визна-
чити, суцільна вона чи усередині неї є повітряна порожнина? 
Якщо порожнина є, як визначити, де вона перебуває — у центрі 
або поблизу поверхні?

7 .  Ви зібралися снідати й налили в склянку кави . Але вас просять 
відволіктися на кілька хвилин . Що треба зробити, щоб після 

вашого повернення кава була гарячою: налити в неї молоко від-
разу перед відходом або після, коли ви повернетеся, і чому?

8 .  Як знайти центр кола, користуючись тільки косинцем?
9 .  У вас є три однакових склянки й аркуш паперу . Як зробити так, 

щоб одна зі склянок перебувала у рівновазі, не торкаючись нічо-
го, крім паперу?

тема 6. мультимедіа й «залізо»

ця тема не випадково стоїть у нашому списку останньою . Вона 
не є ані найважливішою, ані наймасштабнішою — просто це те, над 
чим починають працювати найпізніше . І якщо презентації й «залі-
зо» все-таки намагаються робити хоча б за пару тижнів до від’їзду, 
то плакати й списки величин у найкращому разі зазвичай роблять-
ся останньої ночі . Саме тому найчастіше учасники нехтують навіть 
елементарними правилами оформлення . А іноді це може виклика-
ти не тільки невдоволення журі, але й зниження оцінок .

Подання документації, «заліза»
Оскільки цей вид «презентації» зустрічається досить-таки рід-

ко, то з нього ми й почнемо . Що ж містить у собі документація?
Документація — свідчення про видачу патенту, про запуск ви-

находу у виробництво, загалом, те, що свідчить про «працездат-
ність» вашого «дітища» і підтверджує якісь характеристики, на-
ведені вами .

Про порядок подання «заліза» ми вже з вами говорили . Що сто-
сується порядку надання документації, її теж найкраще «оголо-
шувати» або на початку, або наприкінці виступу . При цьому бажа-
но, щоб копій вистачило на всіх (тобто одна була в Патентознавця, 
одна — у Технолога й ще хоча б 2—3 — у членів журі) .

Що стосується «заліза» . У цій темі хочеться додати лише те, що 
«залізо» завжди цінується добре . навіть якщо воно не моделює ваш 
винахід повністю, а показує якусь його частину або принцип, що ви-
користовувався . Тому чим більше «заліза», тим краще . За свідчен-
ням очевидців, у команди з військового ліцею м . Чернігова «Арсе-
нал» «залізо» було на всі задачі . І бали в них були позахмарні .

Відео й фото

цей вид «презентації» на ТЮВРі так само зустрічається дуже 
рідко . Можливо, навіть рідше, ніж попередній . Однак і він прино-
сить свої дивіденди . Гарна відеозйомка пристрою, який не можна 
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було привезти із собою через його громіздкість і т . ін ., цілком за-
мінить «залізо» . Відео найкраще показувати наприкінці . Адже всі 
труднощі із вмиканням, вимиканням, можливим перемотуванням 
для повтору займає багато часу . А якщо показувати його наприкін-
ці, то на ці додаткові хвилини звичайно ніхто не дивиться .

Що стосується фотографій, то вони, як документація і «залізо», 
можуть показуватися й на початку, і наприкінці (якщо відіграють 
роль роздавального матеріалу) . Якщо ж вони висять на дошці, то 
коментувати їх можна в будь-який момент виступу .

Основна вимога до відео й фотографій — вони повинні бути най-
ретельніше відредаговані, оброблені, «нарізані» . До того ж вони 
повинні бути «зрозумілими», гарної якості . Якщо це відео, то після 
«нарізки» необхідно виставити його на початок (якщо це стосуєть-
ся касети) . на касету відео до різних задач пишеться через певні 
проміжки, час початку й кінця кожного ролика вдома вимірюєть-
ся й записується на окремому папірці . Фотографії слід обробляти, 
якщо хочете поліпшити ефект від їхнього показу . Можливі ані-
мовані підписи, штучне градуювання, додавання стрілок, діаграм 
і т . ін . Будь-яка фотографія й відеозйомка в ході доповіді повинна 
коментуватися .

Слайди, роздавальні матеріали

Два популярних останнім часом «віяння» — слайди й розда-
вальні матеріали . 

Слайди — написаний або надрукований на спеціальному па-
пері («прозрачках») текст . найчастіше на слайди виносять фор-
мули, але може виноситися й ціла доповідь . Основний недолік — 
дуже часто через якість власне «прозрачок» і проектора їх дуже 
погано видно . До того ж великого розміру літер на них досягти 
майже неможливо . Ми ними рідко користувалися (точніше — вза-
галі не користувалися) і вам не радимо . Тому зупинятися на них 
не будемо .

Роздавальні матеріали — набрані й роздруковані таблиці, спис-
ки величин і т . ін . Зазвичай такі дані друкуються на звичайних ар-
кушах формату А4, причому в декількох екземплярах — для ко-
манди Патентознавців, для команди Технологів і хоча б один для 
членів журі . Дуже зручна річ (особливо на ТЮФі, але й на ТЮВРі 
може знадобитися), адже тоді всі зможуть докладно розібратися 
у вашій задачі . Виносити в такі аркуші треба те, що: а) найбільш 
часто використовується у вашій задачі; б) те, у чому ви впевнені, 
всі «слизькі» дані залишіть при собі . Головне — не забудьте забра-
ти все, що роздавали наприкінці дії!

Плакати

Ми переходимо до найбільш важливих і часто використовува-
них речей на турнірах — плакатів і презентацій .

Отже, почнемо із плакатів . Плакат повинен бути розміром мі-
німум А2, а ще краще А1 — звичайний ватман . Основне завдання 
плаката — він має бути добре видний всім, навіть із задньої парти . 
Тому плакат ніколи не слід робити ручкою й олівцем, тільки мар-
керами й фломастерами . При цьому, оскільки плакат рисується 
на турнір, а не на конкурс художніх робіт, він повинен бути ви-
конаний одним кольором (чорним або синім) з можливими «вкра-
пленнями» червоного для виділення якихось його частин . Крім 
того, на плакатах у жодному разі не можна дрібнити, краще нехай 
у вас буде 5 плакатів, на яких усе намальовано крупно й красиво, 
ніж 2, на яких щось «надряпано» дрібним, корявим почерком . Ще 
одна важлива вимога до плакатів — на них не повинно бути бага-
то слів . Слова можуть бути тільки в підписах до схеми пристрою, 
коментарях до формул і т . ін . Решта — аналог, прототип, формула 
винаходу — виноситься або в презентацію, або в роздавальні мате-
ріали, або проговорюється вголос . Дуже непогано, якщо плакати 
пронумеровані (якщо їх кілька) і якщо на першому з них напи-
сана назва задачі . це полегшує орієнтацію у вашому розв’язанні 
й взагалі сприяє презентабельності доповіді . Сподіваюся, не тре-
ба говорити, що на плакатах усе рисується під лінійку, із цирку-
лем й іншими креслярськими інструментами . Дуже добре реагує 
журі, якщо плакат виконаний за всіма правилами креслення . Але 
при цьому в жодному разі не можна з’єднувати аматорство й про-
фесіоналізм . Або ви малюєте малюнок, або робите креслення . 
Третього не дано . Що ж повинне бути зображене на плакатах на 
ТЮВРі? У першу чергу, це схема установок, винаходу тощо, тобто 
його візуальне зображення (завжди простіше говорити про щось, 
що представлено в намальованому вигляді) . Крім того, можна на-
малювати таблиці (якщо є), зобразити збільшено якусь частину 
схеми, якщо вона громіздка, можна виписати формули (якщо є) 
і т . ін . Головне, щоб усе було намальовано красиво, акуратно 
й чітко . Плакати кріпляться до дошки за допомогою скотча (або 
магнітів, якщо дошка залізна), кнопок тощо . Звісно, наприкінці 
дії ви акуратно знімаєте всі плакати й складаєте їх, вони можуть 
придатися згодом .

Примітка. Якщо на плакатах є якісь не загальноприйняті по-
значення, які не зазначені в роздавальних матеріалах і не винесені 
у виносках, то про них слід обов’язково згадати у своїй доповіді .
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Презентації

Презентація — найбільш зручний вид мультимедіа, що можли-
вий на ТЮВРі . Можна у будь-який момент повернути необхідний 
слайд, а можливості PowerPoint (програми, у якій робиться презен-
тація) дозволяють зробити презентацію гарною, зручною, з різни-
ми відео- і фотовиставками й т . ін .

Основні вимоги до презентації подібні до тих, які ми описували 
для плакатів . Звичайно ж, це великий шрифт, щоби все написане 
добре було видно . Що ж іще повинне бути в презентації? Спочат-
ку перелічимо те, чого бути не повинне: анімованої появи тексту 
(тобто без надмірностей), його звукового супроводу, «кричущих» 
кольорів фону й тексту (тобто презентація повинна бути виконана 
в офіційно-діловому стилі), крім того, кольори тексту й фону мають 
бути «сумісні», а також не повинні зливатися .

Щодо змісту презентації на ТЮВР, то обов’язково має бути: ана-
лог, прототип, формула винаходу; якщо є якісь фото й відео, краще 
їх вставити в презентацію . Також бажано включити в презентацію 
недоліки аналогів і прототипу, методи, якими ви з ними боретеся, 
якщо можливо — схему пристрою, а також переваги, які має ваш 
винахід . Решта залежить від особливостей доповіді й включається 
в презентацію за рішенням самого доповідача .

наведемо орієнтовний план побудови презентації . Кількість 
слайдів може змінюватися відповідно до конкретного змісту допо-
віді, особливо за наявності великої кількості формул або експери-
ментальних даних чи графіків — не слід «перегружати» слайд ін-
формацією, краще використати додатково ще декілька слайдів . 

Перший слайд завжди повинен містити таку інформацію: назва 
задачі, бажано її номер у списку задач . Також непогано вказувати 
прізвище, ім’я автора розв’язання (тобто доповідача або доповіда-
чів, якщо буде співдоповідь), а також, за бажанням, назву коман-
ди . Більше нічого не треба . Заголовок не повинен бути переванта-
женим непотрібною інформацією .

Другий слайд — зміст презентації. Такий слайд на рівні навіть 
України зустрічається вкрай рідко . Однак ніхто не заважає вам по-
ліпшити рівень своєї презентації за рахунок додавання цього слай-
да . це спростить роботу журі у разі питань стосовно презентації . 
Тут все строго — заголовок і зміст .

Слайд № 3 — умова задачі. Зустрічається дуже часто, навіть на 
рівні України . Але у випадку наявності такого слайда нічого зайво-
го на ньому бути не повинне: заголовок — Умова (або ж Умови) за-
дачі точно така самі, як і у тій, що була надіслана оргкомітетом .

Слайд № 4 містить основну ідею розв’язання . У ТЮВРі зазви-
чай тут викладаються більш конкретно проблеми, які в загальному 
вигляді були викладені в умові . Зверніть увагу на оформлення — 
всі ідеї слід представляти тезами; має бути наведена основна робоча 
формула, причому всі величини в ній розписані .

Слайд № 5 містить опис і зовнішній вигляд експериментальної 
установки . це характерно для ТЮФу, але не для ТЮВРу . Перш 
ніж проводити експеримент на ТЮВРі, тобто описувати схему ви-
находу і його роботу, необхідно намітити шляхи розв’язання кон-
кретизованих проблем . це зазвичай включається в цей слайд у пре-
зентації на ТЮВРі . Звісно, усе викладається тезами .

Слайд № 6 — теоретичне обґрунтування, набір формул. на 
ТЮВРі таке рідкість, тому звичайно тут ідуть аналоги й прототипи 
вашого винаходу .

Слайд № 7 — виділений для підрахунку однієї з найважливі-
ших величин . Що стосується ТЮВРу, то після аналогів і прототи-
пу звичайно йде перелік удосконалень і взагалі того, що ви хочете 
додати до прототипу й т .ін ., тобто власне те, що й становить ваш 
винахід .

Слайд № 8 — дані експериментів . Що стосується ТЮВРу, то тут 
звичайно йде схема пристрою, для початку, звісно, рисунок, схема-
тичне зображення .

Слайд № 9 — фотографія робочої установки . на ТЮВРі може 
йти більше детальний, точний рисунок .

Слайд № 10 — графік, отриманий під час досліджень .
Слайд № 11 — аналіз всіх отриманних даних . на ТЮВРі теж 

не слід забувати аналізувати всі нововведення, зміни тощо . Тоб-
то після слайдів зі схемою пристрою, фотографіями й т . ін . варто 
описати, за рахунок чого досягається позитивний ефект, наскільки 
вдасться виконати поставлене завдання тощо .

Слайд № 12 — пояснення суперечностей . Дійсно, іноді отрима-
ний результат не завжди відповідає анонсованому . це нормально, 
адже теорія не завжди збігається з результатами експерименту . 
Якщо ви демонструєте на ТЮВРі «залізо», то тут варто пояснити, 
як і що воно демонструє, чому не виконує (якщо це так) усього, про 
що ви говорили .

Слайд № 13 — підсумкові результати . У ТЮВРі тут ідуть ви-
сновок (опис переваг і т . ін .) . Тобто дається короткий опис вигід, 
ефективності тощо .

Слайд № 14 — висновки . Тут відмінність ТЮВРу від ТЮФу про-
являється найбільш яскраво . на ТЮВРі тут іде формула винаходу . 
Після неї з «істотної» частини доповіді не може йти нічого!
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Слайд № 15 — кінець доповіді . «Дякуємо за увагу!» — цілком 
прийнятно . Тут ніяких відмінностей ТЮФу й ТЮВРу .

Домашнє завдання

1 .  Складіть презентацію за розв’язанням будь-якої досить склад-
ної задачі з фізики з вашого збірника .

2 .  Проілюструйте це розв’язання плакатом формату А3–А2 .
Примітка. Оцінювання цього модуля здійснюється за такою 

схемою: д/з ×0,15; робота на уроці ×0,2; с/р ×0,25; к/р ×0,4 .
Оцінювання контрольної роботи:

6 тестових задач
7 завдання
8 завдання
9 завдання

× 0,5 б . = 3 б .
× 2 б . = 2 б .
× 3 б . = 3 б .
× 4 б . = 4 б .
Разом: 12 б .

Контрольна робота

I варіант
1 . (0,5 бала) Задача, розв’язання якої підігнане й базується на па-

тенті із плакатами й презентацією, належить до:
а) дуже гарних;
б) гарних;
в) виконаних;
г) не виконаних, але дещо є .

2 .  (0,5 бала) Виконана задача (у теорії) не може розраховувати на 
оцінку:
а) 3+;
б) 4–;
в) 4;
г) 4+ .

3 . (0,5 бала) Окрему тактику варто готувати під час гри з команда-
ми, які:
а) сильно відрізняються за рівнем;
б) з одного міста;
в) мають досвід участі в турнірах;
г) з якими ви вже грали .

4 . (0,5 бала) Документація — це:
а) свідчення про видачу патенту;
б) технічні характеристики аналогів і прототипу;
в) схема «заліза»;
г) схема «контрзаліза» .

5 . (0,5 бала) Основний недолік «прозрачок»:
а) відсутність рисунків;
б) низька маневреність;
в) великий розмір букв;
г) погана видимість .

6 . (0,5 бала) Розташуйте ці слайди в порядку їх включення в пре-
зентацію на ТЮВРі:
а) аналоги, прототип;
б) формула винаходу;
в) висновки;
г) перелік удосконалень .

7 .  (2 бали) Як слід спілкуватися з дівчиною в полеміці?
8 . (3 бали) Які вимоги висуваються на ТЮВРі до плакатів?
9 . (4 бали) Складіть план презентації на ТЮВРі з короткими по-

ясненнями .
Коди відповідей:

1 Б 4 А

2 А 5 Г

3 Б 6 АБВГ

II варіант
1 . (0,5 бала) Задачі, розв’язання яких ґрунтуються на «клішова-

них» ідеях, належать до:
а) дуже гарних;
б) гарних;
в) виконаних;
г) не виконаних, але дещо є .

2 . (0,5 бала) Задача, що не виконана, але по ній дещо є, не може 
розраховувати (у теорії) на оцінку:
а) 3–;
б) 3;
в) 3+;
г) 4– .

3 . (0,5 бала) . Основні вимоги до відео- і фотоматеріалів:
а) якість зйомки;
б) характеристики апаратури;
в) ретельне редагування;
г) озвучення .

4 . (0,5 бала) До роздавальних матеріалів не належать:
а) списки величин;
б) таблиці з даними;
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в) фотографії установок;
г) надрукована доповідь .

5 . (0,5 бала) Що із цього не потрібно від плаката на ТЮВРі?
а) Розмір мінімум А2;
б) невикористання фломастерів, тільки маркерів;
в) одноколірність (рідко — двоколірність);
г) відсутність дрібних написів .

6 . (0,5 бала) Розташуйте ці слайди в порядку їх включення в пре-
зентацію на ТЮВРі:
а) формула зображення;
б) перелік удосконалень;
в) аналоги й прототип;
г) схема пристрою .

7 .  (2 бали) Розкажіть про тактичний виверт — «заплутування» су-
перника .

8 . (3 бали) Розкажіть про види мультимедійного супроводу на 
ТЮВРі . Коротко їх охарактеризуйте .

9 . (4 бали) Складіть план презентації на ТЮВРі з короткими по-
ясненнями .
Коди відповідей:

1 В 4 Г

2 А 5 Б

3 В 6 ВБГА

підсумковий залік

I варіант (білет № 1)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 0,5 бала) винахід;
( y 0,5 бала) система оцінювання турнірів в Україні;
( y 0,5 бала) постановка мови;
( y 0,5 бала) рольовий висновок;
( y 0,5 бала) винахідницький рівень;
( y 0,5 бала) документація .

2 . (2 бали) Основні вимоги до патентів .
3 . (3 бали) Пункти підготовки Технолога до виступу з характерис-

тиками .
4 . (4 бали) Правила підрахунку балів і рейтингу . Приклади .

II варіант (білет № 2)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 0,5 бала) об’єкт винаходу;
( y 0,5 бала) аналог;
( y 0,5 бала) акцент;
( y 0,5 бала) рольова полеміка;
( y 0,5 бала) рівень техніки;
( y 0,5 бала) слайди .

2 . (2 бали) Регламенти ТЮВРу .
3 .  (3 бали) «Слизькі» місця в доповіді .
4 .  (4 бали) Презентації та їх використання на ТЮВРі .

III варіант (білет № 3)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 0,5 бала) патент;
( y 0,5 бала) прототип;
( y 0,5 бала) текстуальний спосіб виділення мови;
( y 0,5 бала) регламентований висновок;
( y 0,5 бала) критерій новизни;
( y 0,5 бала) роздавальні матеріали .

2 . (2 бали) Види пошуків, їхня характеристика (пошук розв’я-
зан ня) .

3 . (3 бали) Відео- і фотоматеріали на ТЮВР .
4 .  (4 бали) Права й обов’язки капітана .

IV варіант (білет № 4)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 0,5 бала) винахідницьке право;
( y 0,5 бала) формула винаходу;
( y 0,5 бала) інтонаційний спосіб виділення мови;
( y 0,5 бала) полемічний висновок;
( y 0,5 бала) технічна ефективність винаходу;
( y 0,5 бала) дуже добре розв’язана задача .

2 . (2 бали) Критерії оцінювання Винахідника, Патентознавця 
й Технолога на ТЮВРі .

3 . (3 бали) Слайди, роздавальні матеріали .
4 . (4 бали) Підготовка Патентознавця під час бою .

V варіант (білет № 5)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 0,5 бала) інженерне рішення;
( y 0,5 бала) патентний пошук;
( y 0,5 бала) мовний спосіб виділення мови;
( y 0,5 бала) апеляційний спосіб уникнути відповіді на питання;
( y 0,5 бала) економічна ефективність винаходу;
( y 0,5 бала) добре розв’язана задача .

2 .  (2 бали) Виступ Патентознавця .
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3 .  (3 бали) Слухач .
4 .  (4 бали) Техніка ведення бою (вибрати кілька основних пунк-

тів) .
VI варіант (білет № 6)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 0,5 бала) удосконалення;
( y 0,5 бала) жестикулятивний спосіб виділення мови;
( y 0,5 бала) «залізо»;
( y 0,5 бала) маневрений спосіб уникнути відповіді на питання;
( y 0,5 бала) критерій новизни;
( y 0,5 бала) виконана задача .

2 .  (2 бали) Основні завдання Винахідника, Патентознавця й Тех-
нолога на ТЮВРі .

3 .  (3 бали) Опишіть дії доповідача у відведений регламентом час 
на підготовку до доповіді .

4 .  (4 бали) Що повинно входити в презентацію на ТЮВРі . Які ви-
моги до її оформлення?
VII варіант (білет № 7)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 0,5 бала) тактична відмова;
( y 0,5 бала) винахідник;
( y 0,5 бала) позиційний спосіб виділення мови;
( y 0,5 бала) «контрзалізо»;
( y 0,5 бала) формальний спосіб уникнути відповіді на питання;
( y 0,5 бала) невиконана задача, але по якій дещо є .

2 .  (2 бали) Метод «так . . ., але . . .»
3 . (3 бали) надання документації, «заліза» .
4 .  (4 бали) Опис до патенту . Основні частини, пояснення .

VIII варіант (білет № 8)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 0,5 бала) вічна відмова;
( y 0,5 бала) патентознавець;
( y 0,5 бала) «слизьке» місце в доповіді;
( y 0,5 бала) обхідний спосіб уникнути відповіді на питання;
( y 0,5 бала) деструктивний факт;
( y 0,5 бала) невиконана задача .

2 .  (2 бали) Спілкування з дівчиною біля дошки . Гра з командами 
з одного міста .

3 .  (3 бали) Роль й обов’язки рахівника .
4 .  (4 бали) Види висновків . назвіть їх основні завдання . Опишіть 

докладно будь-які 2 з перерахованих видів .
IX варіант (білет № 9)

1 . Сформулюйте визначення:
( y 0,5 бала) технолог;
( y 0,5 бала) «істотна» частина доповіді;
( y 0,5 бала) конструктивний факт;
( y 0,5 бала) корисна модель;
( y 0,5 бала) загальна полеміка;
( y 0,5 бала) документація .

2 . (2 бали) Що таке винахід? Що може бути винаходом? Чим від-
різняється від винаходу інженерне рішення й удосконалення?

3 .  (3 бали) Види полеміки . Охарактеризуйте кожний з них .
4 .  (4 бали) Тактика ведення бою (вибрати кілька основних пунктів) .

X варіант (білет № 10)
1 . Сформулюйте визначення:

( y 0,5 бала) винахід;
( y 0,5 бала) загальна полеміка команд;
( y 0,5 бала) акцент;
( y 0,5 бала) рівень техніки;
( y 0,5 бала) інтонаційний спосіб виділення мови;
( y 0,5 бала) роздавальні матеріали .

2 .  (2 бали) Виступ Патентознавця .
3 .  (3 бали) Роль і обов’язки Тактика .
4 .  (4 бали) Правила підрахунку балів і рейтинг . Приклади .
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пРаКтиКа пО туРніРах тЮФ і тЮВР

постановка мови

не слід розуміти суть цього розділу занадто буквально . У понят-
тя мови ми вкладаємо, мабуть, занадто багато: уміння викладати 
думки, гучність голосу, інтонацію, жести, позу, навіть погляд і ви-
раз обличчя . Загалом все це поєднується в мистецтво ведення су-
перечки, діалогу, монологу, полеміки тощо з однією метою — доне-
сти інформацію у вигідній формі до певної групи людей . Причому 
суть скоріше не в тому, яку інформацію підносити, а саме в тому, 
як це робити .

Спілкування з аудиторією, як спілкування з дівчиною, — трохи 
специфічне . Вплив від нього ділиться на кілька етапів: 60 % — не-
вербальна взаємодія (візуальне), 30 % — стиль мови (аудио-канал), 
10 % — суть, зміст слів . При публічному виступі на перший план 
виходять презентабельність і постановка мови, і лише 1/10 від 
цього становить значеннєве навантаження . Тому ми й приділяємо 
величезну увагу першим двом розділам . І хоча презентабельність 
дуже важлива, але вона більше стосується технічної сторони під-
готовки й домогтися успіху в ній нескладно — достатньо трохи тер-
піння й побільше бажання . А от постановка мови — це свого роду 
мистецтво, що вимагає чуття, таланта, імпровізації і знову ж таки 
бажання самовдосконалюватись . Якщо перші три пункти аж ніяк 
не можна опанувати через навчання, то за допомогою останнього 
можна досягти непоганих результатів, не маючи навіть для цього 
особливих здатностей .

Для турніру особливо важливими є близько 20-ти прийомів 
і різних ситуацій, у яких ми навчимося поводитися, щоби або пере-
магати, або щоби точно не програти .

Прийом «Так, але...»

Коли ми ще самі грали в різних турнірах, то цією величезною 
базою постановки мови не володіли . нас ніхто не вчив, як треба 
грати і що слід говорити, у найкращому разі лише відповідали на 
наші питання . Готувалися ми тільки з фізики, а про підготовку, 
хоча б віддалено схожу на нашу, й гадки не було . Всі теми, які ми 
зараз проходимо, ми розробили вже після того, як закінчили брати 
участь у турнірах . Тоді ж лише на місці доводилося вирішувати, 

як вчинити в тій або іншій ситуації . І не завжди ці рішення були, 
звісно, правильними, але завдяки тим всім помилкам ми всю цю 
програму й розробили .

Справа кардинально помінялася, коли нашим керівником 
з ТЮВРу стала одна людина, що прийшла до нас у школу . Саме він 
і став нашим справжнім турнірним наставником . не можна, звісно, 
сказати, що готував він нас якось систематично й спираючись на 
якусь подобу навчальної програми, але корисних порад він надав 
безліч . не всі, на жаль, можна пригадати, але про найважливіші ми 
поговоримо . І, мабуть, найголовнішим був прийом, який ми назва-
ли: «Так, але . . .» . Головне не плутати з «дано» у шкільній задачі .

«Так, але . . .» — прийом, заснований на психологічному факторі 
умовної згоди з доводами супротивника й подальшим викриттям . 
Застосовується такий прийом, коли до вас звертаються з реплікою, 
у якій містяться невигідні для вас твердження, можливе викриття 
помилок або недоліків . Але це не спосіб відповіді на питання су-
перників . це, по суті, ніби зустрічне твердження, контраргумент, 
тобто своєрідний аналог зустрічного питання . Суть полягає в тому, 
що ваш візаві висловлює якусь неприємну думку й залишити поза 
увагою такий випад ми аж ніяк не можемо . Тоді ми ніби погоджує-
мося із супротивником, а потім розбиваємо його доводи вщент .

наприклад:
— Я бачу зараз на вулиці чудова погода .
— Так, звісно, зараз сонячно й тепло, але, судячи з вітру, що 

починається, і хмар, що набігають, через кілька хвилин вдарить 
злива .

Прийом «Так, але . . .» ділиться на два основних типи: короткий 
і розгорнутий .

Короткий:
— Таню, ти не вивчила тему уроку!
— Так, але на завтра я все приготую .
Розгорнутий уже був вище .
Застосовуються ці два типи залежно від ситуації . Короткий зви-

чайно тоді, коли випад у ваш бік не несе особливого значеннєвого 
навантаження, а скоріше виглядає як вульгарне обвинувачення . 
Розгорнутий же, навпаки, коли репліка суперника спонукає до ак-
тивної суперечки .

Справа в тому, що цей прийом суто психологічний . його дія 
заснована на понятті думки супротивника . Початок фрази — це 
«Так . . .» . Тут ви погоджуєтеся з тим, що вам говорять . це потріб-
но для розслаблення й обеззброювання суперника . У стандарт-
ній суперечці діалог заснований на перекрикуванні: вам слово, 
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а ви — десять і так далі . Тому ваш візаві не може очікувати солідар-
ності зі своєю точкою зору . Він вам виголошує розгромний факт, 
а ви з ним погоджуєтеся замість того, щоб почати відстоювати своє . 
це просто вибиває опору з-під ніг вашого опонента, він чекає від-
повідного удару й уже готовий на нього відповісти, але ж відпові-
сти нема на що . ніщо так не обеззброює, як несподівана реакція . 
А коли ви погоджуєтеся з реплікою суперника, це виглядає як ви-
кидання білого прапора, бо нічого несподіванішого не вигадаєш .

Головний девіз методу «Так, але . . .» — «Удар треба тримати!» . 
Суперечка, полеміка — це словесна бійка, отже, так само, як 
і у спорті, удар треба спочатку прийняти (зафіксувати), а вже потім 
бити у відповідь . У нас же пряма психологічна аналогія .

Коли перша частина відіграна й суперник здивований несподі-
ваним розгортанням подій, саме час завдати відповідного удару . 
«Але! . .» — говориться на підвищених тонах, тому що це ключовий 
акцент і ми наводимо свої контраргументи . Причому вся привабли-
вість у тому, що ми можемо не тільки відбитися, але й атакувати 
(залежно від тактики) .

Як погоджуватися? Погоджуватися треба вміти . У випадку ко-
роткого прийому все зрозуміло . Коли розгорнутий, є про що пого-
ворити . Зрозуміло, що погоджуватися, просто повторюючи фразу 
візаві, нерозумно!

— У вас неправильно розв’язана задача!
— Так, у мене неправильно розв’язана задача, але . . .
Які вже після цього можуть бути «але»? це вже завал . Погоджу-

ватися треба розумно . Робиться це дуже просто . Треба виділити зі 
змісту слів вашого супротивника лише те, що можна вигідно спрос-
тувати . це один зі способів управляти дискусією, все виглядає так, 
начебто ви самі знаходите в себе «слизькі місця» і відразу ж спрос-
товуєте всі сумніви . (Такий собі універсальний суддя .) А ваш віза-
ві тоді відходить на другий план, начебто це й не він помітив ваші 
недоліки .

Приклади таких переформулювань:
1) — Ви одержали неправильну відповідь!

—  Так, похибка обчислень велика, але це скоріше спричинено 
недосконалістю обладнання, та й відсоток у межах 20, а це 
в рамках допустимого .

2) — Оптимальність вибору вашої моделі нас дуже бентежить .
—  Так, можливо ми користувалися не простим технічним апа-

ратом, але він повністю описує всі процеси й дає правдоподіб-
ний результат .

3) — Ваш винахід не відповідає критерію новизни!

—  Так, може видатися, що наша ідея разюче схожа на вже відо-
му, але зверніть увагу, що вона має ряд технічних інновацій, 
а саме . . .

Як відбиватися? Після того як погодилися з доводами супротив-
ника, їх варто викрити . Робиться акцент «але . . .» й оголошуються 
всі деструктивні факти . Причому бажано, щоб це робилося лако-
нічно . Відповідь повинна бути короткою і чіткою, тоді вона прине-
се очікуваний ефект, а якщо це буде розмірковування на півгоди-
ни, то всі взагалі забудуть, про що розмова .

За змістом прийом ділиться на кілька типів: часовий; такий, що 
відводить; пояснюючий; жартівливий; риторичний .

часовий — посилання або на минуле, або на майбутнє, або на 
інші рамки часу .
1) — Патентознавцю, ви не зробили висновок про видачу патенту .

—  Так, поки я не можу впевнено схилятися до якоїсь думки, але 
обов’язково зроблю вибір у полеміці команд, коли з’ясуються 
факти, що цікавлять нас .

2) — Ваш прилад працює неправильно!
—  Так, ми бачимо, що виникли деякі труднощі, але це зумовле-

но тим, що знизилася напруга на батареях, а на їхню підза-
рядку зараз піде багато часу .

Прийом, що відводить — змінює адресата репліки .
— Я бачу ви не впевнено розбираєтеся в цьому питанні .
—  Так, цю тему докладно розробляв інший член нашої команди, 

але в полеміці він обов’язково відповість на ваше питання .
Пояснюючий прийом — наводяться зустрічні аргументи . Відпо-

відна репліка на репліку (по суті) .
—  Ви не врахували опору навколишнього середовища . А під час 

руху на таких швидкостях це дуже важливо .
—  Так, ми не розглядаємо в нашій моделі тертя об міжпланет-

ний газ, але подумайте самі, наскільки воно незначне .
Жартівливий спосіб — відвести від теми жартом, або утриру-

ванням, або іронічним порівнянням .
1) — Ви не одержали конкретного результату .

—  Так, кілька графіків, діаграм, чисельних підрахунків й оцін-
ка похибки — це, звісно, дрібниці, але що ж тоді по-вашому 
«конкретний результат»?

2) —  Запропонований вами повідець для собак може не всім при-
пасти по душі .

—  Так, у кожного свій смак, але я чомусь забув запитати в со-
бачок, чи вподобали вони дизайн нашийника .

Риторичний — пафосна відповідь, що завершує тему суперечки .
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1) — Ваш проект буде коштувати не один мільйон доларів!
—  Так, ви праві, копійками не обійдешся, але хіба можна за-

ощаджувати, коли мова йде про освоєння космосу? . .
2) —  Ви уявляєте, наскільки збільшиться час виробництва після 

вашого нововведення?!
—  Так, тепер на виготовлення деталі піде півгодини, але що 

може бути важливіше, ніж безпека здоров’я людини? . .
У психологічному плані даний прийом особливо корисний, адже 

він дозволяє всю агресію суперників спустити на гальмах або на-
віть направити проти них . Відповідь має бути обов’язково чіткою 
й упевненою, а реакція блискавичною: тільки прийняли удар — 
відразу треба відповідати . Якщо ж згадати про те, що вам сказали 
п’ять хвилин тому, то які вже можуть бути «так . . .», які «але . . .»?

робота на уроці

1 .  Відповісти на репліки в стилі «так, але . . .»
— Ви спізнилися!
— Ви не виконали обіцянку .
— Чомусь ви забули, що на столі сидіти не можна .
— Сьогодні вітряно .
— Ви не праві!
— Ваш малюнок не акуратний .
— Ви розв’язали не ту задачу .
— Ви використовуєте незручні позначення .
— У вас невдала презентація .
— У вас не зроблені висновки .
— Якщо запустити ваш прилад, то він вибухне .

2 .  Відповісти й назвати, який тип прийому ви використали .
— У вас величезні похибки в обчисленнях .
— Ви пропонуєте використати неймовірно дорогі матеріали .
— Запуск вашого проекту затягнеться на роки!
— на даний момент ваші технології нереальні .
— Ви не розглянули економічний аспект виробництва .
— Ваш винахід не відповідає критерію безпеки .
—  Я як технолог не зможу домогтися такої точності під час ви-

готовлення вашого приладу .
— Аналогічний винахід уже існує!
— Запропонований вами двигун не відповідає рівневі техніки .
— Ви запропонували відверту маячню!
— Я нічого не зрозумів у ваших теоретичних викладеннях .
—  У вас прекрасний підхід і дуже корисний винахід (підступна 

заява) .

Домашнє завдання

Скласти по два контраргументи за допомогою «Так, але . . .» для 
кожного типу .

Зустрічне питання

Ви ще з раннього дитинства чудово володієте цим прийомом . 
Пам’ятаєте, коли у вас у пісочниці запитували: «Як тебе звуть?», — 
то замість того, аби просто відповісти, ви запитували: «А тебе як?»

Або на питання «Скільки тобі років?» дуже оригінально відпо-
відали: «А тобі навіщо?»

Ми чудово знаємо, що відповідати питанням на питання не-
красиво й непристойно . Чому так? Подивимося хоча б на наведені 
приклади: у першому випадку явний прояв неповаги (спочатку від-
повідай, а потім сам цікався), у другому ж зустрічне питання на-
стільки ідіотське, що навіть не знаєш, як на нього відповісти . Тому 
за правилами спілкування таким прийомом користуватися не ре-
комендується . Але ж спір — це не зовсім просте спілкування, а тим 
більше в нашому випадку . А отже, всі засоби гарні .

Тож, у яких же ситуаціях ми користуємося таким прийомом 
у повсякденному житті? Грубо кажучи, їх дві: коли ми не знаємо від-
повіді на питання або коли не хочемо на нього відповідати . У першо-
му випадку замість того щоб сказати: «Я не знаю», — ми намагаємо-
ся викрутитися, переводячи «стрілки» або міняючи тему розмови . 
У другому дещо складніше: що може викликати небажання відпо-
відати прямо? ну, насамперед неприхильність до співрозмовника 
й поганий настрій (питання типу: «А яка твоя справа?»), небажання 
говорити стосовно порушеної теми («Може, не будемо про це говори-
ти?»), спроба перехопити ініціативу в діалозі («Скажіть спочатку, 
що ви думаєте із цього приводу?»), невигідність озвучування прямої 
відповіді («А як це стосується справи?») . Як бачите, всі ці ситуації 
свідчать про те, що в розмові ви почуваєтеся незручно, тому застосу-
вання зустрічного питання є проявом нетактовності .

У турнірній дискусії причиною виникнення зустрічного питан-
ня, мабуть, можуть бути три ситуації: незнання, невигідність від-
повіді й бажання одержати перевагу в суперечці .

незнання (непевність) — це той випадок, коли, щоб не вигляда-
ти нерозумно, відповідаючи на якусь дурницю, або переводять тему, 
або виправдовуються, або перетворюють питання в риторичне .
1) —  на чому заснований принцип роботи електромагніта пилко-

подібного струму?
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—  А чи не корисніше буде обговорити замість цього деталі його 
розміщення в конструкції автомобіля? Технічними характе-
ристиками й подробицями його пристрою нехай займається 
технолог .

2) —  Чому в запобіжному клапані ви не вдосконалили механізм 
його замикання?

—  А хіба перед нами стояло таке завдання? Тим більше такі ме-
ханізми відомі й відмінно виконують свої функції .

3) —  Чи не вважаєте ви вартість імпульсного електромагніту за-
надто високою?

—  Чи варто порівнювати ці витрати з тим величезним прибут-
ком і користю, яку може принести наш винахід?

невигідність відповіді виникає, коли з’ясування якогось пи-
тання може зіграти явно не на вашу користь . Тоді або відбиваються 
зустрічним контрпитанням, що натякає на недоречність обгово-
рюваної теми або завершує дискусію, або знову ж переводять тему 
(іноді «переводять стрілки») .
1) —  А чи враховуєте ви плин в’язких рідин у вашій трубопровід-

ній системі? Адже це може призвести до залипання клапана, 
незважаючи на його гладкість?

—  А яке це має відношення до завдання? цей фактор не згадував-
ся в умові, тож чи повинен його враховувати наш винахід?

2) —  Чи не здається вам, що гумові накладки на шкірах, які очи-
щають магніти, будуть занадто швидко зношуватися?

—  Ви вважаєте, це важливо? Я впевнений, що немає пробле-
ми підібрати зносостійкий полімер необхідної міцності, тим 
більше з огляду на широке використання полімерних матері-
алів останнім часом . Ви згодні?

3) —  Чи не занадто величезним буде струм, що споживатиметься 
вашою електромагнітною установкою для ефективної роботи?

—  А чи не здається вам, що подібні розрахунки — це переваж-
но завдання технолога? Зі свого боку я абсолютно впевнений 
у працездатності нашого винаходу .

Одержання переваги дуже допомагає під час ведення конструк-
тивної дискусії . цей прийом забирає в суперника права на постав-
лене питання й передає їх вам . Тобто, грубо кажучи, ви вимагаєте 
від співрозмовника першим відповісти на своє ж питання, поясню-
ючи, навіщо потрібний такий поворот . Можна це питання або зали-
шити дослівно таким, яким воно було, або дещо переформулювати 
так, як вам зручно . Застосовується такий спосіб, коли вигідно спо-
чатку почути чужу думку або просто зняти гостроту моменту . Зви-
чайно ж, так робити має сенс, якщо обговорювана тема стосується 

й вашого суперника, тобто наприклад, якщо в патентознавця ці-
кавляться, чи видає він патент, то нерозумно переадресовувати це 
питання тому, хто питає (це не його проблеми) .
1) —  Чому ви використовуєте саме електромагніт імпульсного 

струму?
— А ви можете запропонувати щось краще?

2) —  Ви впевнені в тому, що фторопласт не буде реагувати, напри-
клад, з агресивними рідинами?

—  А у вас є підстави в цьому сумніватися?
3) — Ви одержали конкретну відповідь?

— А як ви вважаєте, графік — це конкретна відповідь?
4) —  Вам не здається, що швидкість пересування вашого сміттє-

збірника буде занадто низька?
—  А чому вас це бентежить? невже якість прибирання доріг 

і сортування сміття не покриють витрачений час?
Як бачите, зустрічне питання для одержання переваги в діалозі 

різко повертає хід подій: ваш візаві чекає відповіді на підступні за-
уваження, а одержує назад їх же .

У такий спосіб суперникові доведеться або самому відповісти на 
власне запитання, або довести, що важлива саме ваша думка із цьо-
го приводу (а зробити це дуже не просто) .

ну й нарешті, найбільш природний тип зустрічного питання, 
що не містить тактичних хитростей, — це уточнення . Якщо вам 
щось не зовсім зрозуміло в репліці візаві, то не соромтеся уточнити, 
що він мав на увазі (бо можете сказати зайве) .

найпростіші приклади: «А що конкретно ви маєте на увазі?», 
«Що ви розумієте під фразою . . .?» і т . ні .

робота на уроці

1 .  Відповісти зустрічним питанням:
1)  Ставлять питання й відповідають усередині пар з озвучуван-

ням свого варіанта .
2)  Чому ви не розрахували витрати на побудову вашого сміттє-

збірника?
3)  Чи достатньо буде швидкості реакції клапана для ефективної 

роботи?
4) Чому ви пропонуєте робити магніти округлої форми?
5) Яка потужність повинна споживатися електромагнітом?
6)  Ви можете довести, що форма запропонованого клапана опти-

мальна?
2 .  Відповісти кожним з типів зустрічних питань:

1) Як тебе звуть?
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2)  А вам не здається, що продемонстроване «залізо» не зовсім 
відповідає вашому розв’язанню? 

3) А чи не великі похибки вимірів?
4)  на якій підставі ви стверджуєте, що пилкоподібний струм 

здатний спричиняти притягання кольорових металів?
5) Чи запускаєте ви у виробництво цей винахід? (Підступ)
Який з методів оптимальний?

Домашнє завдання

1)  навести по два приклади на кожний варіант питання — зустріч-
не питання .

2)  Який з методів найбільш тактовний у дискусії? Який найбільш 
грубий? Чому?

3)  Як викрутитися, якщо вам зроблять зауваження про зустрічне 
питання (якщо це учасник або ведучий)?

«Пристрілювання» уточнюючими питаннями

Багато з учасників недооцінюють значення уточнюючих питань 
і вважають, що запитувати треба тільки щось на зразок: «А що 
у вас там написане?» Але це зовсім неправильна позиція . Чому? 
Та тому що після перших уточнень ви можете багато чого дізнатися 
про доповідача й доповідь або патентознавця (опонента) . Але мало 
хто користується такою чудовою можливістю й залишає уточнюю-
чі питання на свій монолог або навіть на полеміку . Здавалося б, яка 
різниця, однак у турнірі для всього передбачено свій час . Ставити 
уточнюючі питання, коли заманеться, вам просто може заборонити 
ведучий, а якщо навіть і дозволить, то вони не матимуть належного 
ефекту .

Уточнюючі питання — це питання, що передбачають конкрет-
ну відповідь (ніяких «а якщо . . .», «а що буде . . .»), причому звертаю 
увагу, що це саме питання, а не репліки або коментарі . не припус-
тимі також репліки із псевдозапитувальним закінченням типу: 
«Ситуація ось така, виходить ось так, а проблема полягає в цьому . 
Ви згодні?»

Підказка, як користуватися уточнюючими питаннями, містить-
ся вже в самій їхній назві — потрібно уточнювати, тобто розбиратися 
з тим, що незрозуміло . це саме той час, коли варто роз’яснити незро-
зумілі моменти, а вже у виступі у вас повинна звучати критика, а не 
продовження розгляду . В уточнюючих питань дві основні цілі:
1)  природна — розбір усього, що викликає нерозуміння або сумніви;

2)  тактична — «промацування» слабких і сильних місць у допо-
віді, визначення, у яких галузях доповідач сильний, а в яких 
«плаває» .
Природні запитання. Доповідь вашого супротивника — це до-

статньо великий обсяг інформації, що подають вам у рекордно ма-
лий термін (кілька хвилин) . Прослуховування доповіді порівняне 
з вивченням нової теми на уроці, коли на вас обрушується безліч 
нової інформації і всю її треба всотати й осмислити . Але на спри-
йняття нового матеріалу у вас є цілих 45 хвилин і ще кілька днів 
домашнього розбору, а під час гри у вас на це лише пара хвилин . 
Як бути? Все не настільки страшно . По-перше, матеріал й галузь 
знань, якої стосується задача, для вас не повинні бути новими, ви 
самі працювали за ними вдома . По-друге, навіть для тих деяких 
(а може, і багатьох) незрозумілих нових ідей у вас існують уточню-
ючі питання .

не варто соромитися свого незнання або нерозуміння . немає 
таких людей, які знають все, є ті, які цього прагнуть . нам треба 
налаштувати себе на таку позицію . Якщо почати соромитися й не 
уточнити якийсь момент, то ви від цього тільки програєте . Інша 
справа, що, звісно, соромно не знати елементарних понять і запи-
тувати: «Що ви маєте на увазі під словом потужність, ККД, енер-
гія й т . ін .» або «А звідки ви взяли формулу: F ma= ?» Уточнювати 
треба вміти, й головна мета тут — розібратися у всьому, але при 
цьому не показати себе ідіотом .

Основні типи природних уточнюючих питань:
Сприйнятливі y  — уточнення всього, що не видно на плакатах, 
фотографіях, дошці, зйомках, у презентаціях . Конкретизація 
незрозумілих логічних і математичних переходів .

—  Що у вас написане на третьому рядку?
—  не могли б ви прокоментувати, яке обладнання використовува-

лося у вашому експерименті й що ви хотіли їм показати? Просто 
на відеозйомці погано видно .

—  не могли б ви озвучити величини, що використовувалися в під-
сумковій формулі?

—  Можна попросити вам прокоментувати, з яких матеріалів виго-
товлена ваша робоча модель?

—  Ви не могли б повторити складові частини вашої моделі, зазна-
чені на кресленні? Справа в тому, що нам погано видно, як вони 
підписані .
Зміст таких питань зрозумілий, це скоріше прохання, оформле-

ні в питальній формі . Можна, звісно, було б їх залишити у звичай-
ній формі, але за традиціями турніру прийнято саме запитувати, 
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а додавання: «Чи не могли б ви . . .» — надає необхідного тону . Ще 
можна звернути увагу, що найчастіше наприкінці питання ви по-
яснюєте іноді причину свого прохання, тим самим ніби не обви-
нувачуючи доповідача в неспроможності, а просто роблячи винос-
ку на зобов’язання . наприклад: погано видно, відсвічує дошка, 
дрібно написана й т . ін . Такі прості застереження підтримують 
доброзичливу атмосферу, ви ж матимете вигляд зацікавленого 
й об’єктивного опонента .

Якщо, наприклад, у ході доповіді виступаючий пропустив деякі 
складні переходи між окремими ідеями або результатами, попро-
сіть його повторитися й конкретизувати .
—  Чи не могли б ви довести використовуваний вами геометричний 

факт?
—  Ви можете докладніше пояснити, як ви пропонуєте розмістити 

електромагніти на машині?
—  Ми не зовсім зрозуміли вашу думку . Чи не могли б ви повтори-

ти, на підставі чого ви стверджуєте, що клапан не буде переко-
шувати?

—  Будь ласка, можна вас попросити пояснити докладніше, з яких 
математичних перетворень отримане рівняння теплопровід-
ності?
Джерельні y  — уточнення джерел, на які спиралися учасники 
під час викладі специфічних фактів, тверджень і формул без 
пред’явлення доказів .

—  З якого довідника взята ваша формула динамічного опору се-
редовища?

—  Ваше твердження про дію електромагніта пилкоподібного стру-
му засновано на якихось достовірних джерелах?

—  З яких джерел ви одержали початкові дані?
Конкретизуючі y  — як правило, засновані на звороті «Що ви 
мали на увазі?» і є, мабуть, найбільш уточнюючими . цей тип 
питань дозволяє також приховати незнання простих речей, але 
тільки за умови акуратного формулювання, сенс якого в тому, 
що ви не розумієте, яку роль виконує простий факт або поняття 
саме в даних міркуваннях .

—  Що ви маєте на увазі під пилкоподібним струмом?
—  на чому засновані ваші пропозиції про мізерний коефіцієнт ад-

гезії фторопласту?
—  Що ви розумієте під замикаючим механізмом клапана?
—  Що у вашому випадку означає граничний тиск у системі?

Тактичні питання дозволяють визначати рівень підготовки 
суперника щодо тих або інших питань . це дуже корисні дані для 

розвитку подальшого «атакування» . За допомогою питань на розу-
міння можна, пробігшись по всіх ключових моментах виступу, не 
тільки з’ясувати для себе те, що було не зрозуміло, але й поспосте-
рігати, як глибоко розбирається ваш візаві в тому, про що говорив . 
Так ви можете зробити висновок, на що можна натиснути, а про що 
краще не згадувати, щоб не дати можливості суперникові блиснути 
розумом . це вже більше чуття психології — у чому людина сум-
нівається, буде говорити непевно, збиватися, плутатися, а в чому 
впевнена, пояснить чітко й швидко . Як правило, відчути такі про-
яви неважко . нерідко гравцеві задачі розв’язує хтось інший, і він 
просто багато не розуміє, тож, скориставшись тактичним «пристрі-
люванням», ви його швидко «розкусите» .
—  на підставі чого в пристрої вашого клапана досягається висока 

чутливість і точність спрацьовування?
—  Що ви вважаєте головним результатом своєї роботи?
—  Ви видаєте патент (пускаєте у виробництво)? І чому?
—  Як можна оцінити відстань від робочої області електромагнітів 

до поверхні дороги для ефективної роботи винаходу? І чи мають 
ці відстані бути різними для обох магнітів?

—  Чи можете докладніше пояснити, на підставі яких фізичних влас-
тивостей ви вибираєте саме фторопласт як робочий матеріал?

—  Чи принциповою є послідовність розташування пилососа й маг-
нітів на кузові сміттєзбірника? І чому?
Як окрему ситуацію слід виділити знаходження грубої помилки 

в обчисленнях або міркуваннях суперника . У такому випадку слід 
уточнити, що малося на увазі в цих сумнівних моментах, і, якщо 
людина не виправиться, просто промовчати . Розбір помилки варто 
залишити на виступ для посилення ефекту (особливо якщо ця по-
милка спричиняє завал всіх подальших міркувань і результатів) . 
Якщо ви повідомите супротивникові про безлад самі відразу під час 
уточнюючих питань, то знімете всю гостроту ситуації й дасте учас-
никові можливість виправитися (а це вам явно на руку) .

Приклади
—  Ви впевнені в правильності передостаннього викладення?
—  Вам відома вартість електромагніту імпульсного струму, так 

званого медичного?
—  Чи маєте ви інформацію, яка технологія нанесення фтороплас-

ту на складні поверхні?
—  Чи не обчислювали ви потужність, споживану такою системою 

електромагнітів?
—  Ви не продумували окремо систему замикання клапана? (Вона 

важлива для фактора точності роботи й довговічності .)
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робота на уроці

1 .  Складання уточнюючих питань по кожному з етапів розв’язання 
задачі й називання їхніх типів .

2 .  Уточнюючі питання опонентові (технологові) .

Домашнє завдання

1 .  По два приклади на кожний вид уточнюючих питань .
2 .  Уточнюючі питання рецензентові (технологові) . Їхня специфі-

ка — усно . Три-п’ять питань — письмово .

якщо не знаю відповіді

Трапляються такі ситуації, що вас про щось запитують, а ви зо-
всім не готові відповісти . Підготуватися до всього заздалегідь не-
можливо . Простіше за все в такому випадку відповісти: «Вибачте, 
я не знаю»,— але ми не на шкільному уроці, а турнірі, отже, двійки 
ви не одержите, проте підведете свою команду . Тому зрозуміло, що 
з такої ситуації треба якось викручуватися .

Усі напевно звертали увагу на те, як політики вміють відповіда-
ти на питання . Правда, відповіді на них вони майже завжди зна-
ють, от тільки озвучувати їх їм невигідно . Але хоч і першопричи-
на різна, а результат один — «вийти сухим з води» . Отже, тими 
прийомами, які ми розберемо, легко можна користуватися у двох 
випадках: коли відповіді не знаємо або нам його невигідно озвучу-
вати .

Таких прийомів існує кілька — залежно від ситуації, питання 
й очікуваного результату:
1)  відхід від питання;
2)  відвід;
3)  відповідь на частину питання;
4)  відповідь на інше питання .

Відхід від питання — уникання незрозумілої теми й переведен-
ня на іншу, що (бажано) стосується попередньої . Радикально пере-
водити тему — поганий тон, і, як правило, це можуть помітити, але 
деяким професіоналам під силу красиво провернути й цей трюк .
1) —  Ви можете чітко довести, що вплив колеса на «лежачого по-

ліцейського» максимальний у момент торкання поверхні 
у двох точках?

—  це не так важливо, як той факт, що саме в цей момент ми вва-
жаємо вплив на горизонтальну поверхню нехтувано малим, 
а на опуклу повноцінним .

2) —  Ви можете довести, що причиною розливання чаю із кухля 
є вертикальні коливання?

—  Я роблю акцент, що це є саме основною причиною, причому 
важливо те, що частота цих коливань близька до частоти лю-
дини й амплітуда досить велика, а ці фактори в сумі дають 
відчутний розгойдуючий ефект .

3) —  на чому заснований принцип роботи електромагніту пилко-
подібного струму?

—  Для нас це не настільки важливо, головне, що я можу ствер-
джувати, що він буде виконувати необхідні функції з досить 
невеликими об’ємами енергоспоживання порівняно з ефек-
том, що досягається .

4) —  Чи не будуть процеси окиснення, що відбуваються в аркуші 
паперу, впливати на картину теплопровідності?

—  Давайте поки відкладемо цю хімію, а зараз розберемо дуже 
важливе питання, яке ви поставили у своєму виступі із при-
воду поширення тепла в металі (різке переведення теми з об-
ґрунтуванням) .

Відвід — переадресація питання своєму товаришеві . Якщо хи-
тромудре питання поставлене під час полеміки команд, то треба 
бути впевненим, що з команди вас підтримають . У дискусії до цього 
етапу можна на свій ризик зіграти на ситуації й просто обмовитися, 
є надія, що потім про питання й не згадають .
1) —  наскільки сильно урахування тиску усередині колеса під час 

удару може вплинути на фізику описуваного вами процесу?
—  Ви знаєте, щоб не бути голослівним, я краще запропоную вам 

вислухати думку із цього приводу мого колеги з команди, що 
впевнено розбирається в темі вашого питання .

Відповідь на частину питання — вибір тієї частини, на яку мо-
жете відповісти, відповідь на перефразоване питання, на його окре-
мий випадок або узагальнення .
1) —  Чому ви не розглядаєте нагромадження тепла в стрижні че-

рез обмеженість його розмірів?
—  Ми розглядаємо стрижні достатньої товщини й довжини, щоб 

можна було знехтувати фактором накопичення тепла в неве-
ликі проміжки часу (окремий випадок) .

2) —  на якій підставі ви стверджуєте, що у шлейфі за гоночним бо-
лідом крапельки води за розмірами порівнянні із мрячними?

—  Оскільки саме такі малі крапельки, як у тумані, можуть осі-
дати в повітрі максимально довго й утворювати через це дуже 
довгий мрячний тунель, то ми вважаємо саме їх основною 
складовою так званого шлейфу . Тим більше ми доводимо, що 
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розрахунок кількості води в одиниці об’єму повітря за нашим 
способом дає максимально можливу масу зважених частинок 
рідини в газі . А саме це нам і потрібно (відповідь на частину 
питання, але в тему й з обґрунтуванням) .

3) —  Чи не буде ваш клапан при такій формі (конусоподібної) за-
надто чутливим?

—  Чутливість можна відрегулювати зміною форми й налашту-
ванням замикаючого механізму (перефразовано: як нала-
штовувати) .

Відповідь на інше питання — більш жорсткий різновид попе-
реднього методу . Тут зв’язок між питанням і відповіддю полягає 
в перетинанні слів, термінів, виразів або асоціацій і порівнянь, але 
дуже далеких за змістом або взагалі різних .
1) —  Чому на вашому експерименті ми бачимо сліди, що різко від-

різняються за розмірами, обвуглювання паперу на кожному 
з шарів?

—  Зверніть увагу, що в нашому теоретичному розв’язанні ми не 
розглядаємо шаруватість намотаного паперу, а представляє-
мо її у вигляді цільного тіла .

робота на уроці

Уникнути підступних питань
1)  Ви можете довести, що при зіткненні машини з «лежачим по-

ліцейським» достатньо розглядати масу, що припадає на одне 
колесо за звичайного руху (тобто 1/4)?

2)  Чи сильно впливатиме взаємне розташування посудин у систе-
мі «водоочищення» на час її ефективної роботи?

3)  Чому ви вважаєте, що для розливання чаю із кухля більш важ-
ливою є така характеристика, як частота ходьби людини, а не, 
наприклад, амплітуда коливань?

Домашнє завдання

Поміркувати, у якій ситуації краще користуватися прийомами 
розділу «Якщо не знаю відповіді», а в якій — «Зустрічне питання» .

«Каскад» питань

Каскад питань — це кілька послідовних реплік, що випливають 
одна за іншою й зв’язані логічно .

Як скласти каскад питань і навіщо він потрібний?
Складається він у такий спосіб: беремо одне велике розгорнуте 

питання й розбиваємо його на кілька маленьких, що продовжують 

одне одного . Потрібний такий прийом для повного «розкручуван-
ня» суперника . Що це означає?

Уявіть, що у вас є гарне об’ємне питання, що складається з де-
кількох пунктів, і ви хочете його поставити . Але є одна проблема — 
його треба спочатку вимовити так, щоб донести всю суть, а якщо 
фраза матиме більше 20-ти слів, то на слух вона вже сприймати-
меться важко . Маємо першу причину розбивання на підпитання . 
З іншого боку, припустімо, що суть репліки публіка вловила й те-
пер ви хочете одержати відповідь . Але на велике й заплутане питан-
ня немає нічого простіше відповісти так само розмазано й невираз-
но, при цьому ще замовчавши кілька пунктів . Проконтролювати 
таку відповідь нереально . навіть якщо вам будуть відповідати по 
суті, то точно пропустять кілька підпитань . Поки ви з’ясуєте розбір 
всіх деталей, журі заплутається й ніхто нічого не зрозуміє . Тому всі 
тонкощі потрібно розбирати окремо .

Велике питання, розбите у каскад, має відмінний психологіч-
ний вплив на суперника . Він чимсь нагадує допит: по-перше, всі 
окремі питання прості й короткі, і на них доводиться також відпо-
відати, зав’язується напружений діалог «питання — відповідь»; 
по-друге, поступове підведення до основної думки дратує співроз-
мовника й він починає збиватися й мудрувати навіть над очевидни-
ми питаннями .

Ставлячи дрібні питання по черзі, ми гарантуємо собі повно-
цінні відповіді . Зрештою, підводячи до останнього питання, ма-
ємо всю необхідну нам інформацію й граємо напевно . Важливо 
те, що послідовність простих питань привертає увагу аудиторії 
(до чого ж він хилить?), а особливо якщо кожне наступне питан-
ня залежить від відповіді суперника (хоча це вже складніше) . Як 
результат одержуємо стовідсоткову увагу журі й максимальний 
психологічний вплив на супротивника, тому що він опиняється 
в центрі уваги .

Приклади:
1) — Яких розмірів краплі ви розглядаєте в шлейфі за болідом?

— Порівнянні із крапельками туману .
—  І стверджуєте, що води в цьому шлейфі біля половини склян-

ки?
— Так .
— Але як це узгоджується із представленими вами фотографія-

ми, на яких неозброєним оком видно, що деякі краплі навіть поєд-
нуються в струмені й легко наповнюють навіть піввідра?
2) — Вам відома вартість імпульсного електромагніту?

— Приблизно .
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— А витрати на електроенергію ви собі уявляєте?
— Так, буде не дешево, але я думаю ефект себе виправдає?
—  А на переобладнання й обслуговування ваших машин скіль-

ки піде грошей і часу?
— Але із цим можна впоратися .
—  Так, упоратися можна із чим завгодно, але в сумі ваш проект 

буде коштувати сотні мільйонів доларів (один імпульсний 
магніт потягне на $1,5 млн) і затягнеться на десятки років . 
А чи не простіше тоді забезпечити сортування сміття на сміт-
никах?

робота на уроці

Поставити одне одному логічно зв’язаний «каскад» питань .

Домашнє завдання

Скласти велике питання й показати, як його розбити на «кас-
кад» .

як хвалити?

Турнір — це, звичайно, наукова сутичка, й у ній друзів, крім 
власної команди, немає . Але чужу роботу треба поважати, відтак 
подякувати потрібно не забувати . Тим більше, що оцінки позитив-
них сторін у виступі своїх суперників вимагає усталений звичай 
турнірної гри . І навіть якщо просто не звертати уваги на всі прави-
ла пристойності, то вам це обов’язково пригадає журі — занизять 
оцінки, скажуть, мовляв, чіплявся, не знайшов достоїнств, а зна-
чить, погано розібрався .

Хвалити, як це не дивно, потрібно теж уміти . Важливо й усе зга-
дати, і, з іншого боку, не перехвалити . Похвали й подяки повинні 
бути стриманими (не розсипатися в поцілунках), але й щирими . 
Якщо відчуватиметься, що явно лестите і скажете, яка прекрас-
на презентабельність, коли доповідь написана кривим почерком 
на дошці, і який відмінний експеримент, коли він явно не вдався, 
то ваші слова оцінять як глузування або дурість, і це знову ж таки 
буде не на вашу користь . Якщо ж, скажімо, опонентові, що півго-
дини розпинався про геніальність доповіді, ви скажете, що він не 
оцінив її належним чином, то теж вийде некрасиво .

Тому хвалимо конкретно, у справі, без зайвих фраз — і все буде 
чудово . Зручніше й логічніше хвалити по пунктах: презентабель-
ність, розв’язання, експеримент, результат, доступність для ро-
зуміння . Тоді створюється враження, що ви дуже зацікавилися 

виступом суперника, а це шляхетно, тож вам це обов’язково зара-
хують .

Приклад розхвалювання доповіді (загальний)

«наша команда дякує винахідникові за цікаву доповідь . Звернемо 
увагу, наскільки конструктивно й послідовно вона була викладена . 
Доповідачем було чітко сформульоване коло проблем, поставлених 
у задачі, й намічені шляхи їх розв’язання; на підставі оригінальної 
ідеї була побудована конкретна технічна модель; оцінені основні її 
недоліки й переваги; наведені аналоги й прототипи і, як результат, 
сформульована формула винаходу й сконструйована робоча модель . 
Що не менш важливо, так це презентабельність доповіді: ми бачи-
мо акуратні плакати із кресленнями, схемами й розрахунками, нам 
представлені відео й фотоматеріали й роздавальна інформація, пре-
зентація в PowerPoint дозволяє легко стежити за ходом думки до-
повідача . на підставі всього сказаного можемо зробити висновок, 
що винахідник серйозно підійшов до розробки своєї задачі, одержав 
кінцевий результат і зміг його нам вигідно піднести .

Але, з іншого боку, у нас все-таки виникло кілька моментів, які 
ми б хотіли роз’яснити докладніше . А саме . . .»

Звертаємо увагу, що в гарному оцінюванні достоїнств суперни-
ка є короткий висновок, що завершує «похвальну» частину . Потім 
дуже важливий чіткий й акцентований перехід, що і переводить 
ваш виступ в основну фазу критики .

робота на уроці

Похвалити Патентознавця, виступаючи в ролі Технолога .

Домашнє завдання

1)  Подякувати Технологу за його виступ і позитивну оцінку, ви-
ступаючи від Доповідача .

2)  Похвалити Винахідника, виступаючи від Технолога .

Вітання

Вітання — обов’язкове правило пристойності в турнірі . Кожен 
виступаючий від імені команди зобов’язаний представитися й при-
вітати аудиторію .

Вітання має бути чітким, коротким й обов’язково містити таку 
інформацію: власне ім’я й прізвище (пишеться на дошці й озвучу-
ється), назва команди, роль, назва задачі та її номер (якщо команда 



176 Гребенюк Ю. В., Зарицький О. М. «Турнір як гра»

збірна, то називається та одиниця, яку вона представляє — район, 
місто, фірма . . ., якщо з одного навчального закладу, тоді називаєть-
ся його назва) .

Вітання має не тільки етичний зміст, але й тактичний . це спосіб 
вступити в монолог і привернути увагу, а тому, крім значеннєвого 
навантаження, не повинне нести на собі баласт . Простіше кажучи, 
початок вашого монологу не повинен бути змазаний, інакше публі-
ка втратить до вас усілякий інтерес .

Приклад невдалого виступу-вітання:
«Добрий день, я хотів би привітати всіх присутніх сьогодні в цій 

аудиторії: команди, журі, лічильників і глядачів . Звуть мене Іва-
нов Іван Іванович і я маю честь представляти команду славного міс-
та Чугуєва, що має багату історію . Розповідати я буду розв’язання 
задачі, що викликала в нас чимало труднощів, але все-таки була 
доведена до кінцевого результату» .

У такому вітанні багато слів, але мало справи . І незважаючи на 
достатню кількість ужитих у ньому епітетів, порівнянь й оборотів, 
не вистачає деякої важливої інформації .

Приклад стандартного змістовного вітання
«Вітаю, мене звуть Зарицький Олександр, і я буду представляти 

команду Харківського фізико-математичного ліцею № 27 у ролі до-
повідача за задачею № 16 “Дзеркало”» .

Жодного зайвого слова й усе по суті .
Після першого слова (здрастуйте) бажано робити невелику па-

узу, щоб звернути на себе увагу аудиторії й дати зрозуміти, що ви 
вже почали виступ і настав час починати слухати .

робота на уроці

Кожний по черзі виразно й чітко привітає аудиторію .
Підбити підсумки занять і побажати вдалого виступу на май-

бутніх турнірних боях .


