Спостереження юних журналістів:
Обласний турнір юних фізиків імені А. В. Бородчука
11 листопада розпочався XXVI Всеукраїнський турнір юних фізиків.
Ось уже п’ятий рік цей захід присвячений пам’яті Анатолія Васильовича
Бородчука, доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. І.
Франка. І хоча Анатолія Васильовича більше немає з нами, він залишається в
серцях і в пам’яті усіх, хто його знав.
Він присвятив своє життя улюбленій справі, фізиці та прищепив любов
до неї своїм студентам. У чому ж полягає суть турніру юних фізиків? −
Команда, яка складається не менше, ніж з п’яти людей, на чолі з капітаном,
заздалегідь отримує блок питань, які вона має змогу ретельно опрацювати,
підготувати презентацію, формули чи навіть самостійно сконструювати
пристрій і поставити дослід. У кожної групи учнів є можливість побути у
ролі Доповідача, Рецензента, Опонента і Спостерігача, залежно від кількості
команд. Опонент задає питання Доповідачу, у якого є право двічі
відмовитися від вищезгаданих задач. У разі третьої відмови журі
автоматично знімає один бал, тому потрібно добре подумати перед тим як
відмовлятися від задачі, адже у таких турнірах кожен бал на рахунку.
Після того як питання було розкрито, Опоненти і Рецензенти мають
право ставити Доповідачу додаткові питання, загалом уточнюючого
характеру. Коли блок питань завершиться, людина, яка доповідала займає
своє місце і поступається людям, які ставили питання, для того, щоб вони
дали свою оцінку відповідям Доповідача, підкреслюють сильні та слабкі
сторони доповіді. Завершальною частиною туру є дискусія, в якій мають
право брати участь усі команди, щоб обговорити незакінчені аспекти
питання. На це виділяється орієнтовно п’ять хвилин, після чого журі
оголошують оцінки за тур. Загалом турів може бути декілька. Усе залежить
від кількості команд.
На цьогорічний турнір приїхало 5 команд, а саме вихованці
Сокальської МАН, Золочівської МАН, збірна команда Пустомитівського
району, юні фізики Рава-Руської ЗОШ №1 та Жовківської ЗОШ№3.
Щодо учасників команд, вони усі проявили себе, як справжні
професіонали своєї справи, впевнено відповідали на питання так само, як і
ставили їх. За словами учасників змагання, вони не вперше на такому заході,
у них усіх вже був певний досвід. На питання, чи хочуть вони пов’язати свою
майбутню професію з фізикою частинка учасників відповіла ствердно, думки
іншої частини розділилися між найрізноманітнішими професійними сферами.
На питання про те, що б вони хотіли покращити в організації турніру, всі

одноголосно проголосували за те, щоб їхні викладачі не були присутні в
аудиторіях під час змагання, оскільки (за словами дітей) це створює певний
психологічний тиск. Це можна пояснити тим, що учні хвилюються в
присутності своїх вчителів.
Наприкінці турніру усі учасники були нагороджені грамотами та
книжками, відзначено було також і вчителів, які готували команди, а
найактивніші учасники турніру отримали спеціальні подарунки від фонду
родини Бородчуків. За активну участь в турнірі вихованець Золочівської
МАН, Шевенюк Віталій отримав комп’ютерну мишку, а представник
Сокальської МАН, Демид Віктор − планшет з чохлом. Фонд представляла
Іванна Антонівна Бородчук, яка і вручала призи їх новим власникам. Саме
вона сказала завершальне слово і закінчила цей захід.
Отже, цей турнір вкотре показав, які талановиті та здібні діти ростуть в
Україні і яке майбутнє чекає на юних геніїв.
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