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Понад 90 школярів, яких було представле-
но 21 командою з різних регіонів Укра-
їни взяло участь в XІХ Всеукраїнсько-

му турнірі юних математиків імені професора 
М. Й. Ядренка, який проходив на Буковині 
у гостинному місті Чернівці з 31 жовтня по 
5 листопада 2016 року. 

Буковина… Тут колись ходила Ольга Кобилян-
ська, писали свої гімни Федькович, Емінеску, 
Шолом-Алейхем, Вільде, творив Миколайчук, 
співали Зінкевич, Івасюк, Назарій Яремчук. 
Творчість притаманна Буковині і в цьому ми 
переконуємося й сьогодні! На Буковині Все-
український турнір юних математиків імені 
професора М. Й. Ядренка отримав додаткову 
атрибутику (прапор та перехідну відзнаку за 
особливу першість), розроблено диплом імені 
професора В. М. Лейфури. Ініціаторами та роз-
робниками стали працівники Інституту післяди-
пломної педагогічної освіти Чернівецької облас-
ті — О.  Я.  Біляніна  та  І.  В.  Жук.  У цьому році 
ними упорядковано банер та розроблено місцеву 
нагороду за особливу першість серед учасників 
ТЮМ області — Диплом імені професора М. П. 
Ленюка. Чернівеччина приймає турнір втретє 
(2012, 2014, 2016 роки).

Захід проводився за підтримки Міністерства 
освіти і науки України, державної наукової уста-
нови «Інститут модернізації змісту освіти», де-
партаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації (директор — Палійчук О. 
М.), Інституту післядипломної педагогічної осві-
ти Чернівецької області (директор — Білянін  Г. 
І.) на базі професійно-технічного училища № 8 
(директор — Цвірінько  Р.  С.) та Чернівецького 
професійного ліцею сфери послуг (директор  – 
Цимбал  О.  В.)

Розпочався турнір із урочистого відкриття, 
яке з першого дня заклало атмосферу тепла, 
доброзичливості та гостинності.

Змагання включали командні та особисті ви-
пробування.

Серед інших змагань математичний турнір 
виділяється тим, що гармонійно поєднує ко-
мандну й особисту діяльність; з’єднує в єди-

не ціле дослідницьку, навчальну та спортив-
ну складові. Крім того, математичний турнір 
– змагання, яке вимагає розробки стратегії і 
тактики, містить як невід’ємну складову дис-
кусії між представниками команд (доповідачем, 
опонентом та рецензентом).

Завдання для проведення як відбіркового, так 
і фінального етапу турніру було сформовано від-
повідно до листа Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» № 2.1/10–
1515 від 22 червня 2016 року і складалось із 20 
задач, які рівнозначно охоплювали різні розділи 
математики (додаток  1): 

• алгебру, початки аналізу — задачі 5, 8, 10, 
13, 18;

• геометрію — задачі 1, 14, 15;
• комбінаторику — задачі 3, 4, 7, 12, 16, 17, 

19, 20;
• теорію чисел — задачі 2, 6, 9, 11.
Усі задачі є новими, раніше не публікували-

ся, мають як навчальний, так і дослідницький 
компоненти. Розв’язання запропонованих за-
дач вимагало від учасників роботу з науковою 
і науково-методичною літературою, залучення 
евристичних прийомів, використання новітніх 
технологій доведень тощо. 

Приємно зазначити, що чимало команд де-
монстрували різні способи розв’язання однієї 
задачі, використовували різні форми для його 
представлення. 

Загалом у турнірі взяла участь 21 команда, 
що представляли 11 областей України. Вразила 
активність і завзятість команд Чернівецької об-
ласті, яка в цьому році відрізнялася не тільки 
чисельністю, а й гарною підготовкою.

Результати  свідчать  про  високий  рівень  під
готовки  команд  із  Харківської,  Чернівецької, 
Волинської,  Черкаської  областей. Водночас за-
значимо, що низку областей, на жаль, не було 
представлено на турнірі.

Під час проведення чвертьфінальних та пів-
фінальних математичних боїв було заслухано 
доповіді по всім задачам, окрім задачі № 17. 
Найцікавішими для учасників турніру були за-
дачі № 14, № 15 (з геометрії), а також № 2, № 
6 (з теорії чисел), які найчастіше доповідались. 

лілія ГУнЬКо — завідувач сектору стратегічних візій, відділу стратегій розвитку освіти Інституту модернізації змісту освіти

ФіналЬниЙ етап  
XіХ ВСеУКРаЇнСЬКоГо тУРніРУ 
ЮниХ МатеМатиКіВ іМені  
пРоФеСоРа М. Й. ЯдРенКа
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Найвищий рейтинг серед учасників турніру за 
результатами опитування отримала задача № 6 
«Деформовані числа» (автори — Величко І. Г. та 
Величко О. В)

У складі журі працювали висококваліфіковані 
науковці різних вищих навчальних закладів та 
наукових установ України.

Журі очолював Радченко В. М., професор Київ-
ського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор фізико-математичних наук. 

Серед членів журі — науковці, викладачі, 
вчителі, які вже понад 15 років плідно працю-
ють, докладають багато зусиль, беруть активну 
участь у підготовці , організації та проведенні 
турніру на відповідному рівні: Мітельман  І.  М., 
Кукуш  О.  Г.,  Черевко  І.  М.,  Конет  І.  М.,  Курчен
ко  О.  О.,Толпиго  О.  К.,Федак  І.  В.,  Шаповалов  С. 
П.,  Швець  В.  О.,  Атамась  В.  В.,  Воробйова  А.  І., 
Соколовська І. С., Закусило А. І., Крижанівський 
О.  Ф.,  Нестеренко  О.  Н.,  Харік  О.  Ю.,  Шевченко 
Г.  М.,  Юрчишин  А.  С.,  Сумарюк  М.  І. та інші. 
Приємно зазначити, що сьогодні серед членів 
журі є колишні учасники турнірного руху, а за-
раз — студенти провідних ВНЗ України — Мороз 
Микола,  Бахчеджиоглу  Атілла,  Кочубінська  Єв
генія. Експертом-консультантом був Панасенко 
О. Б,. викладач Вінницького державного педаго-
гічного університету ім. Михайла Коцюбинсько-
го, кандидат фізико-математичних наук.

Члени журі не лише оцінювали виступи учас-
ників, а й давали влучні коментарі, мудрі по-
ради, наводили цікаві приклади, підтримували 
учасників і водночас навчали.

«Досить відрадно, що під час турніру відбувся 
продуктивний  діалог  між  юними  учасниками 
та  членами  журі.  Математична  освіта  уні
версальна.  А  наші  університети  можуть  дати 
високоякісну  освіту,  нічим  не  гіршу,  ніж  у  Єв
ропі», —  наголосив в. о. голови журі професор 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних 
наук Вадим Радченко.

«Турнір  збирає  творчо  обдарованих  дітей, 
які  можуть  розв’язати  задачу  дослідницького, 
експериментального  характеру,  задачу  в  якій 
можна  подискутувати,  знайти  свій  шлях  вирі
шення. Ми вдячні вам, дорогі учні, що цікавитесь 
математикою,  розвиваєте  й  продовжуєте 
справу багатьох видатних науковців», — заува-
жив Олексій Панасенко, експерт-консультант 
турніру, викладач Вінницького державного пе-
дагогічного університету ім. Михайла Коцюбин-
ського, кандидат фізико-математичних наук.

Під час спільного засідання оргкомітету та журі 
фінального етапу XІХ Всеукраїнського турніру 
юних математиків імені професора М. Й. Ядрен-
ка було підбито підсумки фінального етапу XІХ 
Всеукраїнського турніру юних математиків. 

Дипломи І ступеня отримали команди:
• «Харків — 45» — команда Харківського 

навчально-виховного комплексу № 45 «Акаде-
мічна гімназія» Харківської міської ради Хар-
ківської області у складі:

КРаВцоВ артур андрійович учень 10 класу

КоВалЬ ілля андрійович учень 10 класу

ШапРан Микита Володимирович учень 10 класу

ШВаЙКо Софія Сергіївна учениця 10 класу

УФиМцеВа Катерина ігорівна учениця 10 класу

• «Харків — 27» — команда комунального 
закладу «Харківський фізико-математичний лі-
цей № 27 Харківської міської ради Харківської 
області» у складі:
Гнип Марія Юріївна учениця 11 класу 
КРУпчицЬКиЙ олексій денисович учень 10 класу 
ГончаРоВ дмитро олександрович учень 11 класу 
КолУпаєВ олексій Вікторович учень 10 класу 
БаРКалоВ Кирило олександрович учень 10 класу 

Дипломи II ступеня отримали команди:
• «Черкаси — 17» — команда Черкаської спеціа-

лізованої школи І — ІІІ ступенів № 17 у складі:

БаРілКо Вєста євгеніївна учениця 9 класу 

паВлЮК Віра Михайлівна учениця 11 класу 

РачеК Владислав олександрович учень 11 класу 

• «Геліос» — збірна команду учнів міста Чер-
нівці у складі:

лопУлЯК  
Жанна Ярославівна

учениця 11 класу Чернівецької 
гімназії № 1 Чернівецької  
міської ради

КачУР  
артур Віталійович

учень 10 класу Чернівецької гімназії 
№ 5 Чернівецької міської ради

БенЯ  
Валерія олександрівна

учениця 10 класу Чернівецької 
гімназії № 5 Чернівецької  
міської ради

ВіЙтенКо  
Юлія дмитрівна

учениця 10 класу Чернівецької 
ЗОШ І — ІІІ ступенів № 24 
Чернівецької міської ради

КнЯГніцЬКиЙ  
Віктор андрійович

учень 10 класу Чернівецького ліцею 
№ 4 Чернівецької міської ради

• «КІНО» — команда Чернівецького ліцею № 1 
математичного та економічного профілів Черні-
вецької міської ради у складі:

панчУК ігор Юрійович учень 11 класу 

«Турнір  —  це  те,  з  чим  ми  маємо  справу 

кожного  дня.  То  з  інтелектом  своїм,  то  зі 

своєю совістю доводиться змагатися. Тому 

турнір  —  це  безумовно  запорука  розвитку 

та  зростання.  Сподіваюсь,  що  всі  хто  брав 

участь  у  змаганні  досягли  своїх  інтелек

туальних  вершин,  і  обов’язково  визначили 

нові»,  зазначила  директор  Департаменту 

освіти  і  науки  Чернівецької  обласної  дер

жавної  адміністрації  Оксана Палійчук.
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Готинчан андрій Георгійович учень 11 класу 

олеКСиШин олексій андрійович учень 10 класу 

ГРиГоРчУК Максим андрійович учень 10 класу 

МаР’ЯнчУК олександра олександрівна учениця 10 класу 
• «Альфа Плюс» — команда Краматорської 

загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів № 35 
з профільним навчанням у складі:

БотУзоВ Віктор андрійович учень 11 класу 

заВада Сергій олександрович учень 11 класу 

ноСКоВ Михайло Сергійович учень 8 класу 

Дипломи III ступеня отримали команди:
• «ФТЛ» — команда Івано-Франківського фізико-

технічного ліцею-інтернату у складі:

Кліщ андрій іванович учень 11 класу 

петРащУК Василь Миколайович учень 11 класу 

толочКо дмитро ігорович учень 11 класу 

тиМКіВ денис-іван ігорович учень 11 класу 

челЯК Юлія Михайлівна учениця 11 класу 

• «Військовий ліцей» — команда Волин-
ського обласного ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою у складі:

РиБаК Юрій олександрович учень 11 класу 

КУчеРУК олександр Сергійович учень 11 класу 

ШалЯпін Віктор Сергійович учень 11 класу 

РоМанчУК Юлія олександрівна учениця 11 класу 

ФіщУК Богдана Вікторівна учениця 11 класу 

• «Волинь» — збірна команда Волинської об-
ласті у складі:

КочУлап  
Богдана Богданівна

учень 10 класу Комунального 
закладу «Луцький навчально-
виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради»

пенЬКоВСЬКа  
Софія Максимівна

учениця 10 класу Комунального 
закладу «Луцький навчально-
виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради»

оБеРтаС  
андрій Сергійович

учень 9 класу Комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний 
комплекс № 9 Луцької міської ради»

КаВаРа  
артем олегович

учень 10 класу Комунального 
закладу «Луцька гімназія № 21 
імені Михайла Кравчука Луцької 
міської ради Волинської області»

чеРнецЬКа  
анастасія Валентинівна

учениця 9 класу навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа 
І — ІІІ ступеня № 1 — гімназія 
імені Героя Радянського Союзу 
Василя Газіна» смт Ратне

• «КВАНТ.КОМ» — команда комунального за-
кладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат 
ІІ — ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської об-
ласної ради» у складі:

КачаноВ Станіслав андрійович учень 11 класу 

КВаСоВа Катерина андріївна учениця 11 класу 

лазУРКо Віталій євгенійович учень 11 класу 

БондаР Станіслав Максимович учень 10 класу 

полЯцЬКоВа анастасія Володимирівна учениця 10 класу 

Дипломи учасника отримали команди:
• «Супремум» — збірна команди міста Жи-

томир у складі:

таРГонСЬКиЙ  
Валерій андрійович

учень 11 класу Житомирського 
міського ліцею при 
Житомирському державному 
технологічному університеті

БоРоВКоВ  
Микола андрійович

учень 11 класу Житомирського 
міського ліцею при 
Житомирському державному 
технологічному університеті

оРел  
ольга дмитрівна

учениця 11 класу ЗОШ І — ІІІ 
ступенів № 5 м. Житомира

КотелЬниКоВа  
Валерія Геннадіївна

учениця 10 класу ЗОШ І — ІІІ ст. 
№ 2 м. Житомира 

БоБКоВа  
Віталіна Сергіївна

учениця 10 класу ЗОШ І — ІІІ ст. 
№ 2 м. Житомира 

• «Простые парни» — збірна команди Запо-
різької області у складі:

ШтеФан  
дмитро ігорович

учень 11 класу Запорізького 
технічного ліцею

чеРедніченКо 
олександр Сергійович

учень 11 класу Запорізького 
технічного ліцею

папаШеВ  
олег Костянтинович

учень 9 класу Запорізького ліцею 
№ 105

дРУзЬ  
данило Русланович

учень 9 класу Запорізького ліцею 
№ 105

ліпСЬКиЙ  
андрій Сергійович

учень 10 класу Запорізької гімназії 
№ 28

• «Слов’янський педагогічний ліцей» — коман-
да Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської 
міської ради Донецької області у складі:

іВаненКо Вікторія Юріївна учениця 11 класу 

СизоноВ олександр дмитрович учень 11 класу 

МінКин ілля євгенович учень 10 класу 

МаКСиМеКо данііл Вікторович учень 11 класу 

• «Орти Хана Банаха» — збірна команда 
Львівської області у складі:

МачинСЬКиЙ  
назар олегович

учень 11 класу Сокальської гімназії 
імені Олега Романіва

БаРило  
Богдан ігорович

учень 11 класу Сокальської гімназії 
імені Олега Романіва

БачинСЬКиЙ  
назарій петрович

учень 11 класу Сокальської гімназії 
імені Олега Романіва

ноВоЖилоВа  
Марія Степанівна

учениця 11 класу Сокальської 
гімназії імені Олега Романіва

леВКоВич  
Роман Юрійович

учень 11 класу Сокальської гімназії 
імені Олега Романіва

«Дуже приємно, що більшість із вас під час 
проведення  турніру  ще  більше  зазирнули  у 
світ  математики.  Для  мови  математики 
немає  кордонів,  тому  тільки  заради  цьо
го  варто  працювати.  Хай  бажання  бути 
першими  вас  не  покидає.  Бажаю  вам  всім 
досягти  омріяного  у  житті», — зазначив 
Григорій Білянін, директор Інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти Чернівець-
кої області.
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• «MixStar» — збірна команда учнів Сокирян-
ського району та Вашковецької ОТГ Сокирян-
ського району Чернівецької області у складі:

панциР  
ірина анатоліївна

учениця 11 класу ЗОШ І — ІІІ 
ступенів с. Вашківці

БандалаК  
олександр анатолійович

учень 9 класу ЗОШ І — ІІІ 
ступенів с. Вашківці

РЯБа  
Катерина Святославівна

учениця 11 класу ЗОШ І — ІІІ 
ступенів с. Шебутинці

ШаМБРа  
Мирослава Сергіївна

учениця 11 класу Романковецької 
гімназії ім. К. Ф. Поповича

тиМчУК  
Владислав Валерійович

учень 9 класу ЗОШ І — ІІІ ст. с. 
Шебутинці

• «Альфа-Омега» — збірна команда учнів Чер-
нівецької області у складі:
ГУлеЙ  
анатолій Васильович

учень 11 класу Кострижівської 
ЗОШ І — ІІІ ступенів 
Заставнівського району

поГоРіла  
аліна Володимирівна

учениця 10 класу 
Горішньошерівецької ЗОШ І — ІІІ 
ступенів Заставнівського району

ШВед  
Юлія олегівна

учениця 11 класу Заставнівської 
ЗОШ І — ІІІ ступенів

аРіЙчУК  
олег Мирославович

учень 9 класу Лужанського ЗНЗ 
Кіцманського району

неСтеРенКо  
Володимир Васильович

учень 10 класу Чернівецької гімназії 
№ 4 Чернівецької міської ради

• «Інтелект» — команда комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс «Гімна-
зія № 14 ім. Василя Сухомлинського» Луцької 
міської ради Волинської області» у складі:
ніКолаЙчУК  
олександр олександрович

учень 11 класу навчально-виховного 
комплексу 

циМБалЮК  
арсен Миколайович

учень 11 класу навчально-виховного 
комплексу 

іВанЮК  
Станіслав Васильович

учень 11 класу навчально-виховного 
комплексу 

поРтечКо  
орест Валерійович

учень 10 класу навчально-виховного 
комплексу 

• «M3∪В2» — збірна команда учнів Глибоцької 
ОТГ та Великокучурівської ОТГ (Годилівський 
НВК) Чернівецької області у складі:
даБиКа  
Віталій Віталійович

учень 11 класу Глибоцької гімназії

БезУШКо  
Меліса дмитрівна

учениця 10 класу Глибоцької гімназії

турянський  
Михайло Ярославович

учень 10 класу Глибоцького ліцею

ончУленКо  
Владислав Михайлович

учень 11 класу Годилівського НВК

БУХало  
Марина Сергіївна

учениця 11 класу Годилівського НВК

• «Альфа» — команда Івано-Франківського 
природничо-математичного ліцею Івано-Фран-
ків сь кої міської ради у складі:
онищук Софія 
Віталіївна

учениця 11 класу 

подолянко Микола 
Ярославович

учень 11 класу 

Гайдук Руслан 
Васильович

тихомиров Валентин 
олегович

учень 9 класу 

тринога Мирослав 
тарасович

учень 9 класу 

• «Кам’янчани» — збірна команда Управлін-
ня освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 
ради у складі:
іВанЮК  
Роман олегович 

учень 9 класу Кам’янець-
Подільського ліцею

БоднаР  
олександр Сергійович

учень 10 класу Кам’янець-
Подільської загальноосвітньої 
школи І — ІІІ ступенів № 1 з 
поглибленим вивченням німецької 
мови Хмельницької області

піВтоРаК  
Каріна Сергіївна

учениця 10 класу Кам’янець-
Подільського ліцею

ШКВаРУК  
олексій олександрович

учень 10 класу Кам’янець-
Подільського ліцею

РУденКо  
олександр Сергійович

учень 11 класу Кам’янець-
Подільського ліцею

• «Терно-Ніка» — збірна команди Тернопіль-
ської області у складі:
ВаліГУРа  
Михайло ігорович

учень 10 класу Кременецького 
ліцею імені Уласа Самчука

іВащУК  
Владислав андрійович

 учень 11 класу Тернопільського 
технічного ліцею

Дипломом імені професора В. М. ЛЕЙФУРИ 
та спеціальним призом нагороджено абсо-
лютного переможця в особистій першості 
Рачека Владислава, учня 11 класу, учасника 
команди «Черкаси-17» Черкаської спеціалізова-
ної школи І — ІІІ ступенів № 17 Черкаської 
області.

Спеціальним призом (премія 1000 грн) 
та відзнакою пам’яті видатного педагога-
математика В. А. Ясінського  нагородже-
но учня комунального закладу «Харківський 
фізико-математичний ліцей № 27 Харківської 
міської ради Харківської області», учасника ко-
манди «Харків-27» Баркалова  Кирила за най-
кращу доповідь з вагомими математич-
ними узагальненнями.

Олександр Ніколайчук, капітан коман-
ди «Інтелект», учень 11 класу Луцького НВК 
«Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинсько-
го» Волинської області:

«Щоб  вивчати  математику,  потрібно 

мати  силу  волі,  терплячість,  бо  це  не  так 

просто сидіти годинами й розв’язувати за

дачі.  Я  не  вперше  беру  участь  у  матема

тичному  турнірі.  Як  і  раніше,  так  і  те

пер організація змагання на високому рівні. 

Було  цікаво  і  корисно»
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Дипломом імені професора М. П. Ленюка 
та спеціальним призом (премія 1000 грн) на-
городжено Олексишина  Олексія, учасника ко-
манди «КІНО», як учня, що показав найкращій 
результат в особистій першості серед учасників 
з Чернівецької області.

Дипломи в окремих командних  
номінаціях отримали:

• Команда «Mix Star» 
за  успішний  дебют  у  ХІХ  Всеукраїнському 

турнірі  юних  математиків  імені  професора  М. 
Й.  Ядренка;

• Команда «M3∪В2» 
за  оригінальне  розв’язання  задачі  на  пошук 

стратегії  у  ХІХ  Всеукраїнському  турнірі  юних 
математиків  імені  професора  М.  Й.  Ядренка;

• Команда «КІНО»
за  оригінальне  розв’язання  задачі  на  пошук 

стратегії  у  ХІХ  Всеукраїнському  турнірі  юних 
математиків  імені  професора  М.  Й.  Ядренка;

• Команда «Альфа-Омега» 
за винахідливість і творчий підхід до розв’я зу

ван ня  задач  з  теорії  чисел  у  ХІХ  Всеукраїнсько
му  турнірі  юних  математиків  імені  професора 
М.  Й.  Ядренка;

• Команда «Альфа-Плюс» 
за  яскраву  перемогу  над  абсолютним  пере

можцем  ХІХ  Всеукраїнського  турніру  юних  ма
тематиків  імені  професора  М.  Й.  Ядренка  в 
одному  з  раундів  відбіркових  боїв;

• Команда «Супремум»
за  якісну  підготовку  до  ХІХ  Всеукраїнського 

турніру  юних  математиків  імені  професора 
М.  Й.  Ядренка;

• Команда «Слов’янський педагогічний ліцей» 
за  якісну  підготовку  до  ХІХ  Всеукраїнського 

турніру  юних  математиків  імені  професора 
М.Й.  Ядренка;

• Команда «Простые парни» 
за  якісну  підготовку  до  ХІХ  Всеукраїнського 

турніру  юних  математиків  імені  професора 
М.  Й.  Ядренка..

Дипломи переможця в особистій  
першості отримали: 

• Коваль Ілля, учень 10 класу, учасник ко-
манди «Харків-45» Харківського навчально-
виховного комплекс № 45 «Академічна гімназія» 
Харківської міської ради Харківської області;

• Олексишин Олексій, учень 10 класу, учас-
ник команди «КІНО» Чернівецького ліцею № 1 
математичного та економічного профілів Чер-
нівецької міської ради.

Дипломи за успішний виступ отримали:
• Ботузов Віктор, учень 11 класу, учасника 

команді «Альфа Плюс» Краматорської загально-

освітньої школи І — ІІІ ступенів № 35 з про-
фільним навчанням Донецької області;

• Пеньковська Софія, учениця 10 класу, 
учасниця команди «Волинь» збірної команди 
Волинської області;

• Романчук Юлія, учениця 11 класу, учасни-
ця команди «Військовий ліцей» команди Волин-
ського обласного ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою;

• Штефан Дмитро, учень11 класу, учасник 
команди «Простые парни» збірної команди За-
порізької області;

• Завада Сергій, учень 11 класу, учасник 
команди «Альфа Плюс» Краматорської загаль-
ноосвітньої школи І — ІІІ ступенів № 35 з про-
фільним навчанням Донецької області;

• Качанов Станіслав, учень 11 класу, учасник 
команди «КВАНТ.КОМ» комунального закладу «Об-
ласна спеціалізована школа-інтернат ІІ — ІІІ ступе-
нів «Обдарованість» Харківської обласної ради»;

• Мінкін Ілля, учень 10 класу, учасник 
команди «Слов’янський педагогічний ліцей» 
Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської 
міської ради Донецької області;

• Лопуляк Жанна, ученицю 11 класу, учас-
ниця команди «Геліос» збірної команди учнів 
міста Чернівці.

Дипломи в особистих номінаціях  
отримали учасники:

• Рачек Владислав, учасник команди 
«Черкаси-17» за  найкраще  розв’язання  гео
метричної  задачі»;

• Олексишин Олексій, учасника команди 
«КІНО» за  найкраще  рецензування

• Кравцов Артур, учасника команди «Харків-
45» за  найкраще  опанування;

• Гончаров Дмитро, учасник команди 
«Харків-27» за  найкращу  доповідь; 

• Носков Михайло, учасник команди «Альфа 
Плюс» як  наймолодший  учасника  турніру;

• Шаляпін Віктор, учасник команди «Військо-
вий ліцей», як  найкращий  командний  гравець;

• Левкович Роман, учасник команди «Орти 
Хана Банаха» за  успішне  виконання  ролі  капі
тана  команди.

Жанна Лопуляк, капітан команди «Ге-ліос», учениця Чернівецької гімназії №1:«Одна  з  головних  причин,  чому  я  захотіла взяти участь у турнірі, — це нові враження, спілкування, досвід. І звісно ж захопливо побачити неординарні, цікаві методи розв’язання задач,  які  знаходять  твої  однолітки.  Особливо  коли  сам  уже  так  багато  з  цими  задачами пропрацював. Мені вдалося побачити і  своїх  друзів,  і  своїх  суперників  у  роботі.  Усі показали  високий  рівень  знань».
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Серед учасників, які не потрапили до фіна-
лу, було традиційно проведено математичну 
олімпіаду, завдання до якої було підготовлено 
групою членів журі на чолі з Федаком  І.  В., 
доцентом Прикарпатського національного уні-
верситету імені Василя Стефаника, кандидатом 
фізико-математичних наук.

За результати математичної олімпіади ТЮМ — 
2016 було нагороджено

Дипломом І ступеня:
ШтеФан дмитро 11 клас «Простые парни»

Дипломами ІІ ступеня:
чеРедніченКо олександр 11 клас «Простые парни»
БоРоВКоВ Микола 11 клас «Супремум»
КачаноВ Станіслав 11 клас «КВАНТ.КОМ»
леВКоВич Роман 11 клас «Орти Хана Банаха»
ВаліГУРа Михайло 10 клас «Терно-Ніка»
таРГонСЬКиЙ Валерій 11 клас «Супремум»

Дипломами ІІІ ступеня:

іВаненКо Вікторія 11 клас «Слов’янський 
педагогічний ліцей»

КотелЬниКоВа Валерія 10 клас «Супремум»

КВаСоВа Катерина 11 клас «КВАНТ.КОМ»

ГаЙдУК Руслан 11 клас «Альфа»

тиХоМиРоВ Валентин 9 клас «Альфа»

оРел ольга 11 клас «Супремум»

лазУРКо Віталій 11 клас «КВАНТ.КОМ»

Перехідну відзнаку Турніру було вруче-
но команді «ХАРКІВ-45» — абсолютному пере-
можцеві ХІХ Всеукраїнського ТЮМу для збері-
гання в навчальному закладі — Харківському 
навчально-виховному комплексі № 45 «Ака-
демічна гімназія» Харківської міської ради 
Харківської області. 

Незважаючи на щільний графік ігор, органі-
затори турніру подбали про цікавий і змістовний 
відпочинок й духовне збагачення учасників — 
за час перебування на Буковині учасники мали 
змогу ознайомитися з визначними пам’ятками 
культури міста — відвідати Чернівецький на-
ціональний університет імені Юрія Федьковича, 
побувати на виставі в одному з найкращих те-
атрів України ім. О. Кобилянської

Усіх учасників турніру було нагороджено 
пам’ятними медалями турніру, сувенірами.

Лілія Гунько, заступник голови оргкоміте-
ту, завідувач сектору стратегічних візій відділу 
стратегій розвитку освіти Інституту модернізації 
змісту освіти привітала учасників з успішною 
участю в турнірі, висловила подяку організато-

рам за високій рівень проведення заходу, чле-
нам журі за кропітку працю, керівникам команд 
за гарну підготовку команд; наголосила на тому, 
що участь у таких змаганнях дає учасникам гар-
ну можливість здобути досвід для подальшого 
особистого зростання, відкриває нові горизонти 
та перспективи, побажала всім учасникам по-
дальших творчих злетів і перемог. 

Наводимо завдання відбіркового турніру*.
Дорогі друзі — юні шанувальники матема-

тики! Деякі із задач, що пропонуються нижче, 
досить складні i не обов’язково повинні бути 
розв’язані повністю. Оцінюватися будуть і окре-
мі часткові просування, розбір суттєвих окремих 
випадків тощо. У певних ситуаціях вашій ко-
манді буде варто поставити й розв’язати ана-
логічну, але, можливо, більш просту задачу. Усе 
це є важливим елементом турнірної стратегії, 
оскільки дає підстави для цікавих і корисних 
наукових дискусій. Задачі, які видаються за-
надто простими, варто спробувати узагальнити: 
це завжди високо оцінюється журі Турніру (не-
хтування ж можливостями узагальнення інко-
ли призводить до втрати балів). Бажаємо вам 
успішної підготовки до Турніру!

1. «Спільний ортоцентр» 
На гіпотенузі AB прямокутного трикутника 

ABC відмітили точки K і N. Доведіть, що орто-
центри трикутників BCK і ACN збігаються тоді 

й тільки тоді, коли 2tgBN
AK

A= .

2. «Сума послідовних чисел Фібоначчі»
Послідовність 1{ }n nu ∞

= , в якій 
u1 = u2 = 1, u

n + 1 = u
n
 + u

n – 1, n ≥ 2, 
називається послідовністю чисел Фібоначчі. 

Які ви зможете знайти натуральні числа m > 1 
такі, що сума будь-яких m послідовних чисел 
Фібоначчі ділиться без остачі на m? 

Дабика Віталій, капітан команди «M3 ∪ В2», 

учень 11 класу Глибоцької гімназії:

«Людина, яка хоче вивчати математику, 

має  твердо  дивитися  на  своє  положення, 

знати,  чого  хоче  від  майбутнього,  бо  це 

наука,  яка  показує  прямі  цілі.  Людина,  яка 

не  впевнена  у  своїх  цілях,  не  може  бути 

математиком. А участь у таких конкурсах 

дає  змогу  здобувати  новий  досвід,  става

ти впевненішим. Потім можна передати ці 

знання  тим,  хто  йде  за  тобою.  Перемога 

лише  дає  відзнаку,  що  ти  найкращий.  Але 

іноді навіть найкращих можуть переверши

ти  ті,  хто  дивився  на  них  збоку».

* За цими задачами будуть проведені чвертьфінальні та півфінальні 
бої фінального етапу XІX Всеукраїнського турніру юних математиків. 
Для проведення міжшкільних, районних, міських та обласних етапів 
турніру відповідні журі й оргкомітети можуть частково змінювати за-
пропонований перелік задач.
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3. «Видовищність турніру»
У футбольному турнірі «на виліт» грає 2n ко-

манд з рівнями гри, позначеними натуральними 
числами від 1 до 2n (усі команди мають різний 
рівень гри; матч між двома командами завжди 
виграє команда з більшим рівнем гри). Спершу 
команди розбивають на 2n – 1 пар, і ці пари грають 
між собою, потім 2n – 1 переможців розбивають на 
2n – 2 пар, які грають між собою, і т. д., поки не 
залишиться лише одна команда — переможець 
турніру. Видовищністю матчу між двома коман-
дами назвемо модуль різниці рівнів цих команд, 
видовищністю турніру назвемо суму видовищ-
ностей усіх проведених ігор. Для заданого нату-
рального n ≥ 2 знайдіть найменше та найбільше 
можливе значення видовищності турніру.

4. «Хокей на Олімпійських іграх»
Нехай n — задане натуральне число. У хо-

кейних змаганнях на Олімпійських іграх бере 
участь 2n команд, які розігрують між собою 
турнір в одне коло (кожна команда з кожною 
грає по одному матчу). За перемогу в основний 
час команді присуджують 3 очки, за перемогу в 
додатковий час — 2 очки, за поразку в додат-
ковий час — 1 очко, а за поразку в основний 
час команда отримує 0 очок.

4.1. Яку найменшу кількість очок може на-
брати команда-переможець турніру?

4.2. Яку найбільшу кількість очок може на-
брати команда, що посіла останнє місце?

5. «Функціональна нерівність»
Нехай n ≥ 2 — натуральне число. Чи існує 

набір ненульових дійсних чисел a1, a2, ..., a
n
 

з такою властивістю: якщо функція f : R → R 
для будь-яких дійсних чисел x1, x2, ..., x

n
 задо-

вольняє нерівність
( 1)

2
1

( ) n n
i j

i j n

f x x −

≤ < ≤
+ ≥∑

f (a1x1 + a2x2 + ... + a
n
x

n
),

то вона є сталою?
6. «Деформовані числа»
Назвемо натуральне число таким, що дефор

мується, якщо його запис у заданій системі чис-
лення не закінчується нулем та в цьому записі 
можна викреслити цифру, яка не є ані першою, 
ані останньою, так, щоб початкове число без 
остачі ділилося на отримане число.

6.1. В яких системах числення немає чисел, 
що деформуються?

6.2. Чи існує така система числення, в якій 
безліч чисел, що деформуються?

6.3. Чи існує таке число, яке в десятковій систе-
мі числення можна деформувати двічі поспіль?

7. «Точки на прямій»
Андрійко та Миколка грають у таку гру. Ан-

дрійко вибирає 2016 точок на проміжку (0; + ∞). 
Миколка довільно фарбує кожну з них синім 

або зеленим кольором. Після цього Андрійко ви-
бирає додатне число a і фарбує всі проміжки 
((2n – 2)a; (2n – 1)a), n ∈ N, у синій колір, а всі 
проміжки ((2n – 1)a; 2na), n ∈ N, — у зелений. 
Якщо кожна з вибраних на початку гри Ан-
дрійком точок належатиме інтервалу такого ж 
самого кольору, то Андрійко вважатиметься пе-
реможцем. В іншому випадку переможцем буде 
Миколка. Чи може хтось із гравців забезпечити 
собі перемогу?

8. «Оцінки для кількості розв’язків»
Нехай n ≥ 2 — задане натуральне число. Позна-

чимо через An кількість розв’язків у натуральних 
числах рівняння x1 + 2x2 + ... + nx

n
 = n2. Доведіть, 

що має місце нерівність
1 2 1

1 2 2
( 1)

2 ( !) ( !)

n n n

n
n n n

nn n
A

− −

−
− < <

(1! = 1; n! = 1 · 2 · ... · n, n ≥ 2).

9. «Показникове рівняння в натуральних 
числах»

Розв’яжіть у натуральних числах x, y і z рів-
няння 1 + 2x + 2x + y = 5z.

10. «Рівняння з коренями»
Розв’яжіть у цілих числах x і y рівняння 

3 2 3 33 2 13 8x xy y x− + = + .

11. «Рівняння з цілою частиною»
Розв’яжіть у цілих числах x і y рівняння 

2 3

2 1x y

x y
x y−

+
  = + −  
(тут [a] — ціла частина числа a, тобто най-

більше ціле число, що не перевищує a).
12. «Числова таблиця»
Чи можна заповнити цілими числами табли-

цю 6 × 6 так, щоб сума всіх чисел у кожному 
квадраті 3 × 3 цієї таблиці дорівнювала 2016, 
а сума всіх чисел у кожному квадраті 5 × 5 до-
рівнювала 2015?

Таке ж саме питання для таблиці 7 × 7.
13. «Доведення нерівності»
Для довільного натурального n ≥ 2 доведіть, що

1 2 3 4 3 4 2 4 1... 1n n n
n n n n n n

− − −− + − + − + > .

14. «Знову відновлюємо трикутник»
За допомогою лише циркуля та лінійки від-

новіть трикутник ABC за такими трьома точ-
ками: точкою M перетину його медіан, точкою 
І — центром його вписаного кола і точкою Q

a
 

дотику вписаного кола до сторони BC.
15. «Трикутник з кутом 120°»
Дано нерівнобедрений трикутник ABC, в якому 

∠A = 120°. Нехай AL — його бісектриса, AK — ме-
діана, проведені з вершини A, точка O — центр 
описаного кола цього трикутника, F — точка пере-
тину прямих OL і AK. Доведіть, що ∠BFC = 60°.
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16. «Буратіно та музичне казино»
На Полі Чудес у Країні Дурнів Буратіно 

заробив 2016 золотих і вирішив запросити 
до корчми «Три пічкурі» своїх давніх знайо-
мих — Карабаса Барабаса й Дуремара. Ка-
рабас Барабас запропонував йому зіграти в 
музичне казино з виконанням N пісень. Перед 
кожною з пісень Буратіно ставить якусь кіль-
кість золотих на кін і намагається вголос уга-
дати, хто заспіває наступну пісню: Карабас 
Барабас або ж Дуремар (обидва вони чують 
прогноз Буратіно і після цього обирають, хто 
саме буде співати). Якщо Буратіно вгадує, то 
поставлена сума подвоюється і повертається 
Буратіно. В іншому випадку Карабас Барабас 
та Дуремар залишають її собі. Умовою гри 
передбачено, що Дуремар співатиме більше 
пісень, аніж Карабас Барабас. Який найбіль-
ший гарантований виграш може забезпечити 
собі Буратіно, якщо:

а) N = 3;   б) N = 5?
17. «Числові набори»
Нехай a > 1. Маємо набір з n чисел: a0, a1, 

..., an – 1. Дослідіть можливість розбити цей набір 
на m частин так, щоб суми чисел у будь-яких 
двох з них відрізнялись не більше, ніж на q. 
Наприклад, для m = 2, m = 3 в першу чергу 
пропонується розглянути значення n, «близькі» 
до 100, і значення q, «близькі» до 1.

18. «Збіжність послідовності»
Нехай m ≥ 2 — задане натуральне число. По-

слідовність невід’ємних дійсних чисел { } 1n n
x

∞
=  

є такою, що для всіх n ∈ N
1 1...n n n mx x x

n m m
x + + −+ + +

+ ≤ .

Доведіть, що ця послідовність має скінченну 
границю.

19. «Турнір претендентів»
а) У турнірі претендентів на світову першість 

з шахів змагалися 5 гросмейстерів: A, B, C, D, E. 
Турнір проходив у декілька кіл (кожен з кожним 
зіграв одну й ту саму кількість партій). Відомо, 
що всі учасники набрали різну кількість очок 
і за кількістю очок розташувалися в порядку 
ABCDE (за перемогу нараховується 1 очко, за 

нічию — 1
2

, за поразку — 0). Відомо також, що 
за кількістю здобутих перемог вони розташува-
лися в зворотному порядку EDCBA, тобто най-
більшу кількість перемог здобув E, гросмейстер 
D здобув перемог менше за E, проте більше за 
C, і т. д. Доведіть, що не менше від 15 партій 
завершилися внічию.

б) Для яких n могла б виникнути аналогічна си-
туація в турнірі, в якому в декілька кіл змагалися 
n шахістів? Для таких n визначте: 1) мінімальну 
кількість зіграних унічию партій; 2) мінімальну 
кількість кіл; 3) мінімальну кількість перемог.

20. «Бінарні таблиці та ймовірність»
Квадратну числову таблицю, у кожній клі-

тинці якої записано або число 0, або число 
1, назвемо бінарною. Для натурального n ≥ 2 
позначимо через T

n
 сукупність усіх бінарних 

таблиць m × m, m = 2, 3, ..., n.
20.1. Знайдіть імовірність p

n
 того, що на-

вмання обрана в сукупності T
n
 бінарна таблиця 

не має ані двох однакових рядків, ані двох од-
накових стовпчиків.

20.2. Обчисліть lim n
n

p
→∞

.

* * *
Матеріали для проведення відбіркових ета-

пів турніру підготували:
І. Г. Величко, О. В. Величко, В. М. Журав-

льов, О. Г. Кукуш, О. О. Курченко, М. П. Мороз, 
Д. П. Мисак, І. М. Мітельман, В. М. Радченко, 
П. І. Самовол, О. К. Толпиго, І. В. Федак, В. Д. Фе-
дачківський, Д. І. Хілько, В. А. Ясінський.

Юрій Рибак, капітан команди Волинсько-го обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Військовий ліцей»:«Я  на  турнірі  вдруге,дуже  подобається, що є культурна програма. Сама атмосфера змагання  дуже  захоплива  й  цікава.  Математика  —  це  моє  майбутнє,  адже  я  хочу бути  військовим  програмістом.  Без  інтересу неможливо досконало вивчити предмет, тому хочу подякувати всім за цікаве  і змістовне  спілкування».

Шановні колеги, автори, читачі, друзі!
Передплачуйте наш журнал

«Математика в рідній школі»!
Передплатний  індекс  68834.

Передплатити журнал можна на місяць, три місяці, на півроку 
або на рік до 10 числа місяця, що передує передплатному.
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