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ПОЛОЖЕННЯ ДРУГОГО 

СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ ІСТОРИКІВ  

  

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку 

обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання у 
2016/2017 навчальному році проводиться студентський турнір істориків.  

Правила студентського турніру істориків (далі – СТІ) розробляються і 

затверджуються Організаційним Комітетом (далі – ОК) і можуть змінюватись 
тільки ним. 

 

 Студентський турнір істориків – це змагання між командами студентів, 

які на високому науковому рівні можуть презентувати та довести власну точку 
зору тієї чи іншої історичної події, наукової проблеми, обґрунтувати її в 

наукових дискусіях – історичних раундах. 

 

I. ЗАВДАННЯ СТІ 

 Завдання для студентського турніру істориків складаються 

Організаційним Комітетом і розсилаються не пізніше ніж за два тижні до 

проведення турніру.  
 

ІІ . ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ 

Турнір проводитиметься на базі історичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Турнір триватиме в грудні 

місяці. 

 

ІIІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СТІ 

Організатори: Львівський медієвістичний клуб, Наукове товариство, 
Профбюро студентів, Наукова бібліотека та історичний факультет 
Львівського національного університету імені Івана Франка за 
підтримки Львівської міської ради.  

 

IV. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ 

 1. Склад команди 
 У СТІ можуть брати участь команди у складі трьох студентів. Кожну 

команду очолює капітан, який є офіційним її представником. Капітану 

надається право розподіляти обов’язки між членами команди під час 
історичного раунду. 
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V. СКЛАД ЖУРІ 

 Журі Турніру формується Організаційним Комітетом. До роботи у складі 
журі запрошуються вчені, викладачі та студенти різних факультетів.  

 

VІ. ПРАВИЛА ІСТОРИЧНОГО РАУНДУ 

 Перед початком змагань представляються команди, які беруть участь у 
відповідному раунді, та проводиться жеребкування для визначення ролі 

команд. В історичному раунді беруть участь 3 або 4 команди. Історичний раунд 

проводиться в три дії. У кожній із цих дій команда виступає в одній із чотирьох 

ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент та Спостерігач. 

 Оцінка за доповідь – від 1 до 10 балів 

 Оцінка за опонування – від 1 до 8 балів 

 Оцінка за рецензію – від 1 до 6 балів 

 Оцінка за спостерігання – не виставляється (спостерігач своїми заувагами 
може погіршити результати суперників). 

 Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися 

ні з ким, крім членів журі або між собою. Кожний член команди під час одного 
раунду має право виступати у якості Доповідача, Опонента або Рецензента не 

більше одного разу!!! 

Кожна команда має право протягом раунду на одну технічну 

відмову на питання (без будь яких штрафів, яка діє лише 1 раунд) або на 

одну вічну відмову. 

 

VII. РЕГЛАМЕНТ ІСТОРИЧНОГО РАУНДУ 

1. Опонент викликає Доповідача на завдання – 1 хв. 

2. Доповідач приймає чи відхиляє виклик – 1 хв. 

3. Підготовка до доповіді – 2 хв. 

4. Доповідь – 7 хв. 
5. Запитання Опонента до Доповідача і його відповіді – 2 хв. 

6. Підготовка до опонування – 2 хв. 

7. Опонування – 5 хв. 
8. Запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їх відповіді – 3 хв. 

9. Підготовка до рецензування – 2 хв. 

10. Рецензування відповідей Доповідача й Опонента – 3 хв. 

11. Загальна полеміка (заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача)  
– 7-10 хв. 

12. Запитання журі – 2 хв. 

13. Виставлення оцінок – 2 хв. 

14. Слово журі – 3 хв. 
 

VIII. ВИСТУП КОМАНД ПРОТЯГОМ ІСТОРИЧНОГО РАУНДУ 

 Доповідач викладає суть рішення завдання, акцентуючи увагу на 
наукових підходах в історії до того чи іншого факту, події. Під час свого 

виступу Доповідач має право використовувати раніше підготовлені малюнки, 

схеми, карти, слайди, фотографії, комп’ютерні технології. Має право не 

відповідати на запитання Опонента до початку обговорення доповіді, не 
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відповідати на запитання, на які вже була дана відповідь, якщо питання 

некоректні або виходять за рамки наукової дискусії з даного завдання. 
 Опонент висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її 

позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої 

проблеми. У відбіркових історичних раундах Опонент має право висвітлювати 

своє бачення проблеми, може вказати на недоліки у доповіді, спираючись на 
матеріал, який використовувався ним у вирішенні цього завдання. Він акцентує 

свою увагу на науковий характер доповіді. Під час полеміки обговорюється 

висвітлення проблеми Доповідачем. 

 Рецензент дає коротку оцінку виступам Доповідача й Опонента. 
Рецензування не повинно копіювати опонування. Рецензент дає оцінку виступу 

Доповідача у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою Опонента або якщо 

Опонент не помітив неточностей та істотних недоліків у відповіді. 

Під час історичного раунду кожен член команди має право виступати 

у ролі Доповідача, Опонента або Рецензента тільки один раз. Запитання 

може ставити будь-який член відповідної команди. Відповідає на 

запитання Доповідач, Опонент або доповнюють відповідь члени їх команд 

(з дозволу ведучого). 

 

Обмеження кількості виступів 

 Кожний учасник команди протягом одного історичного раунду (3 дії) 

може виступати не більше одного разу. 

 Уточнюючі запитання і відповіді на них, а також участь у полеміці 

виступами не вважаються. 
 Основним завданням Модератора є створення умов для організованого 

проведення історичних раундів. 

 Обов’язки модератора:  

 слідкувати за дотриманням регламенту; 

 створювати умови для роботи журі (слідкувати за поведінкою команд, 
зачитувати умови задач, оцінки журі); 

 слідкувати за характером питань, які ставляться, запобігати їх 

повторенню; 

 слідкувати за дискусією і припиняти її в разі її не конструктивності. 

 слідкувати за характером запитань журі – вони повинні мати тільки 
уточнюючий зміст; 

 визначати спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс 

капітанів і тощо). 

 Модератор має право: 

 зупиняти учасника, який порушив регламент СТІ; 

 знімати запитання, які повторюються; 

 усунути команду від участі в раунді, якщо вона регулярно порушує 

правила Турніру (за згодою журі); 

 у разі необхідності надавати учасникам додатковий час (не більше 1 хв.); 

 надавати слово керівникам команди або глядачам (тільки після 
виставлення оцінок). 
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 Модератор не має права: 

 порушувати регламент; 

 зупиняти учасників до закінчення часу, наданого для виступу;  

 коментувати виступи та висловлювати свою думку до виставлення 
оцінок. 

 

ІX. ХІД ІСТОРИЧНОГО ТУРНІРУ. ПОДАЧА ЗАЯВОК. 

Заявки на учать в турнірі подаються за адресами (приватним повідомленням):  

https://vk.com/demetrius_1 

https://www.facebook.com/dymydyuk.da 

(Димидюк Дмитро) 
 

У заявці вказується своє прізвище, ім’я, по батькові, номер навчальної групи та 

назву спеціалізації. 
Заявки можна подавати і одній людині (з таких людей потім будуть сформовані 

окремі команди), так і цілою командою (трьома людьми).  

 

Між командами-учасниками відбудеться жеребкування, де і буде визначено 
точну дату ігри, учасників раунду та запитання для команд.  

 

Приклади питань:  

1. Полковник із серцем гетьмана. Іван Богун: соратник чи опонент Богдана 
Хмельницького? 

2. Антична демократія: сила чи слабкість політичної системи? 

3. Кордонний статус української цивілізації як історично-світоглядне 
підґрунтя: судження «за» та «проти». 

 

Переможцем оголошується команда, яка набрала найбільше балів і стала 

переможцем у фінальній грі Турніру. У випадку оголошення перемоги двох 
команд у фінальній грі, переможець визначається загальною кількістю 

набраних балів.  

Учасники турніру нагороджуються грамотами (з підписами членів журі) 
та іншими, цінними, призами.  

 

 

Оргкомітет Турніру 

https://vk.com/demetrius_1
https://www.facebook.com/dymydyuk.da

