
 
 
Детальніше про роль та завдання Опонента на Турнірі, основні 

критерії, за якими його будуть оцінювати. 
 
Виклик на завдання 
Опонент викликає Доповідача на завдання, тому має право вибору. Нагадуємо, що 
Опонент не може запропонувати те завдання, яке: 

● було вилучене журі з будь-яких причин; 
● уже доповідалось у даній Групі/Півфіналі; 
● було оголошене Доповідачем в даному або попередніх етапах як відмова; 
● уже пропонувалося Опонентом для доповіді, або яке вже доповідалось 

Доповідачем на етапі чвертьфіналу (для півфіналу додатково). 
В ході Турніру команди будуть бачити (на дошці або флоучарті) перелік завдань, які ще 
доступні для вибору (з урахуванням усіх згаданих вище критеріїв). 
Якщо у чвертьфіналах у Опонента буде вибір практично з усіх завдань, то у півфіналах 
кількість завдань буде зменшуватись з кожним раундом, зверніть на це увагу. 
Команди до жеребкування (що відбудеться безпосередньо перед початком чвертьфіналів/ 
півфіналів) не будуть знати, в якій послідовності виступатимуть. 
Згідно регламенту, у Опонента є 1 хвилина для виклику Доповідача на завдання. Хоча 
перелік завдань, які доступні для вибору, формуватиметься під час Турніру, команди 
можуть заздалегідь продумати, на які завдання вони хотіли б викликати Доповідача і 
коригувати свій план в процесі змагань. 
 
Відмова від завдання 
У разі відмови Доповідача від завдання, Опонент пропонує інше з-поміж доступних 
завдань. Для цього він має ще одну хвилину. 
 
Оцінювання 
Кожен виступ Опонента (як і Доповідача та Спостерігача) оцінюватиметься кожним 
членом журі по шкалі від 1 до 10. До середнього балу журі буде застосовуватись 
коефіцієнт, який для Опонента складає 2. 
 
Підготовка до виступу 
Після завершення презентації Доповідачем, у Опонента є 2 хвилини для того, щоб задати 
уточнюючі запитання Доповідачу та отримати на них відповіді. 
Запитання мають бути саме уточнюючого характеру, тобто такі, що допоможуть краще 
зрозуміти аргументи та тези виступу Доповідача. Даний етап раунду не призначений для 
того, щоб висвітлювати (можливо, через навідні або риторичні запитання) недоліки 
презентації Доповідача. Уточнюючі запитання може задавати будь-який член команди 
Опонента. 



 
Після отримання відповідей у команди є дві хвилини, щоб підготуватися до опонування 
(шляхом дискусії всередині команди). 
Не дозволяється вести дискусії всередині команди, що можуть заважати представникам 
Доповідача, під час презентації їх розв'язку. 
 
Опонування 
Від команди у ролі Опонента виступає одна людина. Для цього представник команди 
виходить до Доповідача (виступ "з місця" не дозволяється). Для виступу надається 4 
хвилини. Опонент, як і Доповідач, безпосередньо під час виступу не може користуватись 
жодними допоміжними матеріалами. 
Завдання Опонента полягає в тому, щоб критично проаналізувати доповідь, вказати на 
позитивні моменти розв'язку завдання та доповіді, але передусім на помилки та недоліки. 
Звертаємо увагу, що журі буде оцінювати повноту аналізу Опонента, тому висвітлюючи 
лише недоліки доповіді Опонент втратить частину балів за власний виступ. 
Опонент повинен формулювати запитання у ввічливій, коректній формі, повторювати та 
уточнювати їх на прохання Доповідача та журі. Під час виступу Опонент не повинен 
проявляти неповагу до Доповідача, апелювати до питань, не пов'язаних з завданням або 
доповіддю. 
Виступ Опонента не повинен зводитися до викладення власного варіанту розв'язку 
завдання. 
 
Складність ролі Опонента 
На відміну від доповіді завдання, виступ Опонента неможливо спланувати заздалегідь. 
Командам доведеться зорієнтуватись у ситуації, виходячи з презентації Доповідача. 
Хоча безпосередньо опонувати буде один представник команди, підмічати (радимо також 
занотовувати) позитивні моменти та недоліки доповіді може уся команда. Протягом 2 
хвилин, що даються на підготовку до опонування, члени команди можуть обмінятися 
спостереженнями та сформувати основні тези опонування. 
Може виникнути ситуація, коли позиції з даного завдання як Доповідача, так і Опонента 
співпадають. У такому разі, команда Опонента може під час власного виступу, окрім 
висвітлення позитивних моментів доповіді, опонувати до повноти аргументації (зазначити 
критерії або аргументи, які Доповідач не назвав) або висвітлення розв'язку (зазначити 
вплив на фінансову звітність, яку Доповідач не представив) та ін. 
Для виступу у ролі Опонента командам стане в нагоді, якщо вони наперед подумають над 
аспектами вирішення завдання, які Доповідач може не розкрити або недостатньо розкрити 
у власному виступі. 
 
 
Дискусія команд 
Після виступу Опонента Доповідач матиме можливість відповісти на запитання та 
зауваження. Для дискусії виділяється 3 хвилини. 



 
В ході дискусії Опонент не повинен озвучувати нові критичні зауваження до виступу 
Доповідача, для цього було виділено 4 хвилини виступу Опонента. 
Дискусія повинна відбуватись у дусі взаємної поваги між представниками обох команд. 
Журі звертатиме на це увагу при оцінюванні усіх учасників дискусії. 
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