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Вступне слово

ВСТУПНЕ СЛОВО
Довідка. Термін «Фітотрон» побудований
на основі двох грецьких слів: φυτόν — рослина, пагін і θρόνοζ — місцеперебування. Так називають
споруду, в якій є змога фізично моделювати різні
природні умови: степи, тропічні ліси, пустелі,
тундру тощо. Така установка дозволяє селекціонерам прискорено вирощувати й випробовувати
дослідні матеріали.

Автор про свої справи

Задум гри «Кібернетичний фітотрон» (далі, здебільшого,
«К.Ф.») виник у 1979 році. У 1980-му на системі Українського
телебачення (перший канал — УТ-1) було проведено перший
турнір цієї гри. До участі в ньому зголосилося майже тисяча
осіб. До фінішу дісталося кілька сот.
Другий турнір цієї гри на УТ-1 пройшов у 1984–1985 роках.
Цього разу записалося понад тисячу осіб. При чому приєдналися окремі гравці з Молдови, Білорусії, Росії — місцин, куди
сягали сигнали УТ.
Детально перебіг цих заходів був описаний мною в статтях
та книзі-дилогії. Матеріали першої з них було використано при

Иваненко Л.Н. Имитационные игры в условиях массового эксперимента
(принципы и практика) // Кибернетика. — 1982. — № 4. — С. 122–125.
Иваненко Л.Н. Массовые имитационные игры как средство социального
управления // Кибернетика. — 1987. — № 6. — С. 63–71.
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підготовці цього посібника. Враження й думки їх учасників наведено тут, зокрема, в розділі 4.
Як я писав тоді й повторюю зараз — я прагнув не просто
поінформувати про якісь події та вчинки, а донести до читача
той комплекс світосприйняття, ідей, діянь, який спонукав задум і реалізацію тих теледійств. Інакше, про намір ніби передати запалений смолоскип, як в естафетах Олімпійського вогню,
знайти й задіяти однодумців, котрі продовжили б цю справу.
Себто, я прагнув передати дух гри, а не технічні навички
їх конструювання й проведення. Здавалося, пробуди душевне
горіння, а «проза» домислиться й додасться сама.
Життя спростувало цю тезу. На мій текст були схвальні відгуки, але так і не вигулькнули послідовники-спадкоємці.
Часом я замислююся, чому так сталося, що від початку 90-х
років ця, така приваблива й плідна галузь, занепадає. Спадають на
думку слова Пушкіна — «Мы ленивы и нелюбопытны». А в лютому 2012 Кардинал Любомир Гузар зауважив: «Кожен другий українець — геній, але всі — ліниві». Але ніхто за нас і для нас нічого не робитиме. Час самим ставати до праці!
Тому я вирішив: на часі, повторивши частково загальну
оповідь у жанрі мемуарів та суджень, дописати цілком новий
розділ — керівництво до дії, або «Технічне завдання»: як реально, самотужки, запрограмувати конкретну гру — «Кібернетичний фітотрон», щоб надалі з колегами та учнями-студентами грати в неї у різних її конфігураціях.
Тут слід згадати добрим словом Дмитра Кавтарадзе — зараз професора Московського університету, з факультету державного управління (МҐУ ФҐУ).
Іваненко Л. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність. У 2-х кн. — Кн. 1.
Перший проект — «Гра в етері». — Харків: Фоліо, 2005. — 199 с.
Іваненко Л. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність. У 2-х кн. — Кн. 2. Другий проект — «Лексична толока». — Харків: Фоліо, 2005. — 271 с.
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Від початку 80-х він, тоді молода людина, оцінив «К.Ф.»,
став його прихильником і пропагандистом. Попри загальну
байдужість, що особливо характерно для України (дивись розділи 5 та 8 цієї книги), він продовжував витягувати мене на міжнародні конференції й смикати там за язик! Востаннє, 2006 року на черговий семінар ISAGA  в Санкт-Петербурзі. Він же шукав фахівців з програмування, щоб сконструювати аудиторний
варіант цієї гри на новітній технічній базі.
Я також шукав, бо на кінець 90-х стало очевидно, що в наявній реалізації — мова ФОРТРАН та комп’ютери ЄС ЕОМ
(аналог ІBМ/360), «К.Ф.» становить інтерес, хіба що як музейний експонат! Бо інформаційна техніка за 30 років — прірва
часу як для стику ХХ і ХХІ століть — сягнула захмарних
висот.
Вихід з ситуації вбачався в тому, щоб описати «Модель
вирощування врожаїв», покладену в основу «К.Ф.», «людською» мовою з домішками математичних формул та таблиць
констант.
Саме тоді я надибав на команду програмістів зі Львова, яка
скептично придивилася до «К.Ф.», попробувала його на зубок,
але, зрештою, вирішила, що прибутковіше гнати попсу.
Втім, це все ж спонукало підготовку (зокрема для тих нечупар) документації — «Технічного завдання на програмування гри «Кібернетичний фітотрон». Саме цей текст наведено
в другій частині цієї книги.
Між тим, Дмитро Миколайович дошукався хлопця на ім’я
Павло Крот, випускника Московського інституту електронної
техніки, і вдихнув у нього жагу ігродизайну!
Отримавши від мене документацію, переклавши її машинним шляхом російською мовою, він у травні 2011 реанімував модель «К.Ф.» в її новій іпостасі й спільно з професором


International Simulation and Gaming Association.
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продемонстрував на Щорічній міжнародній конференції при
ФҐУ МҐУ. Там ще багато що слід доводити до пуття, але, головне, крига скресла!
З нашого електронного листування випливало, що він
ужився в модель, бачить різні шляхи її розвиту й удосконалення. Я також дещо вбачаю в цьому плані, але гнатися за двоматрьома зайцями водночас — марна справа!
Збіглися й наші думки-уявлення, про модель «К.Ф.», її наочність, зрозумілість, водночас, простоту, та великі резерви
модифікацій.
Збагнув я, здається, і джерела замилування «К.Ф.»
проф. Кавтврадзе — біолога за фахом. Адже в генетиків королевою експериментів є мушка-дрозофіла. З неї ніби ні м’яса, ні
молока, але дослідникам вона справно служить коштом самопожертви. Отож,
«Кібернетичний фітотрон» — мушкадрозофіла ігродизайну!

Мої попередні публікації не надавали можливість відтворити самотужки модель «К.Ф.» та й не претендували на це.
Повний виклад (якщо він взагалі можливий?) інформації з технічними деталями відштовхував би від процесу осмислення
моделі «К.Ф.», «вчування» в неї. Крім того, запрограмувати
модель, з одного боку, й організувати турніри гри на її основі,
з другого, це, як кажуть одесити «две большие разницы».
Про мистецький бік справи — постановку гри, режисуру
і т. п., мова тут буде остільки постільки. Та й, чи можна, почитуючи книжечки, навчитися, скажімо, стрибати з жердиною на
рівні Сергія Бубуки чи грати на скрипці, а бодай Страдиварі!?
Ігровістика має свої заковики!
Корективи внесло саме життя. Коли нами де-факто було
розмежовано ідейно-мистецький і технічний бік моделі, як
і порядок викладу в цій книзі, то слідом уся справа зрушила
з місця.
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Хочу зауважити, що інтернаціональна реінкарнація «К.Ф.»,
то був чистий експеримент, який довів, що вправний програміст
на основі наявного «Технічного завдання», може відтворити
«К.Ф.»! Що є запорукою його, даруйте, безсмертя! І через 10,
і через 25 років, як би не змінювався парк електронних цяцянок, на кожній з них можна буде відтворювати цю гру. Ну а базова проблема гри— продукування їжі, є вічною й усе гострішою
для людства.
Гадаю, українські хлопці, не дурніші. Здатні й собі програмувати та грати!
У підсумку, оскільки стереотип було зламано, відкрилися нові обрії застосувань цього проекту. З’явилася можливість
спершу пограти в розбудову, удосконалення моделі (в ролі конструкторів-ігродизайнерів і конструкторів-електронників), а вже,
коли гру-конструкцію буде доведено до пуття, розпочинати
власне гру-дійство. Останнє завбачає залучення учасників кількох амплуа.
Отже, рядові гравці. Гадаю, поки доцільно мислити аудиторіями в 20–30 осіб.
Обов’язково — ігро-жокей, який керуватиме турніром,
а ще попутно може вести свою «тіньову» гру — в той чи інший
спосіб «морочити» голови гравцям.
Ну й бажано залучати до участі в турнірах експертів-консультантів з галузей знань, задіяних у «К.Ф.», це зміцнить пізнавальну компоненту всього заходу.
Звичайно, телевізія має ширші можливості запрошувати
фахівців — від рядових агрономів до академіків. Але і по наших
містах не проблема знайти агронома, біолога і т. д.
Розділ 3 в нас названо «Три кити «К.Ф.», а саме: агрономія,
економіка, екологія. На сучасній стадії поневірянь цієї гри доцільно додати ще одного «кита» — інформатику.
Карти викладено на стіл, майструйте, грайте! Воно того
варте!
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Про справи світові

Гра — поняття, феномен багатогранний і всеохоплюючий.
Пам’ятаєте, як Герман в опері «Пікова дама» співає: «Что наша жизнь — игра»?
Цю її мінливу багатозначність відбиває і наша мова. Спробуйте пригадати, в скількох значеннях і за яких обставин ми
вживаємо слово «гра» і похідні від нього. Ігри бувають спортивні, картярські, військові, ділові, ритуальні, дидактичні, ролеві, азартні… Ми кажемо «гра уяви», «ігри кохання», «гра
слів», «гра променів сонця на поверхні води» і т. п. «Гра з вогнем», «гра не варта свічок», «грати на нервах», «у мовчанку», «вітер у голові (грає)», «кров грає», «грати оченятами»,
«грати(ламати) комедію» і т. д.
Тож видається, що поняття «гра» є базовим, і цей феномен складає самі підвалини людського буття. Є тим, що, власне, зробило нас людьми. Себто, даруйте за тавтологію, гра є гра,
про що тут говорити!? Таке стосується ще ряду понять: кохання,
шляхетність, інтелігентність. Написано стоси книг і трактатів,
а хтось достеменно може сказати, що це таке?
Скидається, що не лише жадоба злата, зажерливості володіють людьми, а й потяг до гри, ігрових форм діяльності.
І проявилося це не в добу капіталізму, а набагато раніше, ще
в ритуальних дійствах первісних людей. Втім, грають і тварини.
Приміром, цуценя, що ловить власний хвіст! От і спробуйте окреслити, що то є гра!
К. Маркс намагався збагнути механізми людського буття,
розглядаючи їх крізь призму понять капіталу, класової боротьби. Щось він не догледів, бо в його послідовників справа «не заграла».
Не виключено, що спроби збудувати «ідеальний», зарегульований, мов годинниковий механізм, світ, усі ті «Міста Сонця», були згори приречені на невдачу саме тому, що нехтували
10
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мінливими, ігровими засадами людського єства. Навпаки, світ
капіталізму, ринкової економіки, фондових бірж, інакше, ігрові
начала, що діють у його основі, виявилися життєвішими. Бо світ
без гри, то немов їжа без солі й перцю, швидко набридає.
Визначний французький історик Фернан Бродель у своїй
фундаментальній тритомній праці глянув на наш світ ретроспективно з дещо інших позицій. Зокрема, 2-й том має в нього
назву «Ігри обмінів».
Тут я, ніби виправдовуючись, мушу застерегти читача. Всеосяжність поняття «гра», з огляду на спробу висвітлити його,
вимагає від зухвальця всебічної енциклопедичної освіченості.
Зрозуміло, що автор цих рядків не є Леонардо да Вінчі себто
мастаком у всіх галузях людських знань. Тому про щось я писатиму докладно, про щось оглядово, а більшість позначу контурно — назву, дам посилання на літературу. А все ж, не можу гарантувати, що всі аспекти, дотичні цієї справи, будуть принаймні
згадані. Тому прошу розглядати цей розділ скоріше як заклик,
спонуку до подальших ваших власних пошуків та роздумів.
Так далі тут зовсім не згадується важливий розділ сучасної
математики — «Теорія ігор», у зв’язку з яким найчастіше посилаються на ім’я та книги Дж. Неймана (J. Neumann). Просто нас цікавитимуть ігри іншого класу й призначення. Втім, допитливі можуть почати таке знайомство самотужки, хоча б від
Енциклопедії.
Не торкатимемось ми й класу організаційно-дієвих ігор,
що їх культивував. Ґ. Щедровицький. У принципі, вони ближчі
до так званих «ділових». Останнє визначення занадто «газетярське», тому тут віддається перевага більш загальному терміну — «імітаційні».


Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст.:
У 3-х т. Том 2. Ігри обміну. Київ: Основи, 1997. — 585 с.

Математическая энциклопедия: Гл. ред. И.М. Виноградов, т. 2. — М.: «Сов.
Энциклопедия», 1970. — С. 469–477.
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Гальмував мій потяг до пера, чи то клавіатури, і приклад колег, з чиїми творами я знайомився. Здебільшого, вони описували свої задуми і дії в ключі «роби як я». Але так, за інструкцією
можна з деталей збирати меблі, чи навчитися користуватися
пральною машиною, а не створювати щось нове, ориґінальне.
Щодо імітаційної гри, то це аж ніяк не процес перекладання кубиків (м’ячів) з місця на місце. Бо якщо в якійсь процедурі
з претензією на гру не виявиться «дух гри», то про останню не
варто й згадувати. Хіба що розглядати той процес як заняття
для заповнення часу. Як от розкладання пасьянсів чи розгадування кросвордів.
Пам’ятаю, як на початку 80-х мій колега з Московського
університету — Володимир Єфімов, розпитавши про хід нашого чергового телетурніру, вигукнув: «То вже можна писати»!
У контексті, певно, малася на увазі книга і, в перспективі, докторська дисертація.
Якщо вбачати за мету життя саме формальний науковий
ріст, то, дійсно, експеримент пройшов, гайда на захист! Але
така позиція позбавляє життя елементів гри, занурює людину
в «прозу життя».
Отож, я вже почав і маю намір далі знайомити читача з піонерами цієї справи, часом кажуть — ігродизайну, у нашій (на той
момент) країні — СРСР.
Згаданий пан Володимир — економіст, людина дуже здібна. Прекрасно схоплював мови і знає їх чимало. На його прохання, я добрав йому словники і посібники з української, якою
він сяк-так (бо без практики) оволодів. Зараз він професор
ствує у Франції.
Ще одну причину не сприйняття мною таких порад складало те, що імітаційна гра, за своїм єством, не є феноменом виключно науки, скоріше мистецтва, можливо магії? Тому спроби перекарбувати її в науку, чого вимагають зазіхання на якісь ступені
в ній, вбивають сам предмет — гру. Так само, як при спробі до12
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слідити будову тіла жабки, ми маємо вбити її і розітнути. Якісь
знання при цьому дійсно набуваються, але жива істота безповоротно перетворюється на труп!
У цій дихотомії гору за наших умов незмінно бере прагматичне замилування науковими ступенями. Виною тому, почасти, сама система їх здобуття, дрібно нашатковані рубрики спеціалізацій. На Заході, приміром, усі природничі науки вкладено
в ступінь Ph. D. — доктор філософії. Аморфність цього поняття дозволяє тулити його до багатьох різновидів наукових захоплень і занять, аби лише відповідна вчена рада переконалася,
що людина є розумною, ерудованою, творчою й зайнята ділом.
Як наслідок наших реалій, автори як чорт ладану бояться людяних стилів викладу, науково-популярних жанрів, чим,
буцімто, оберігають свою наукову цноту. Тримаються, як воша
кожуха, отого традиційного неоковирно-нестравного способу
викладу думок. Я вже не торкаюся тих не рідкісних випадків,
коли в той спосіб маскується повна відсутність останніх!
Тому не дивно, що спроби писати про ігри у вільній манері
вперше дійшли до нас із Заходу. Для прикладу, згадаю книгу
американських професорів Кетті Ґрінблат та Рихарда Дьюка.
Загалом, це властиво всім авторам кола журналу «Simulation &
Games», рівно часопису «Scientific American», мабуть, усім тамтешнім науковцям.
За цієї нагоди пригадую заувагу керівника моєї кандидатської дисертації, члена-кор. НАНУ Павла Фільчакова стосовно стилю викладу мною теми з галузі прикладної математики.
Я тоді заперечив: «А американці?!» На що шеф зауважив, зітхнувши: «Їм можна». Давно це було. А все ж, хіба ми не люди?
Піонером «людської прози» стосовно ігор став на наших
теренах московський науковець Юрій Геронімус. Про нього
згадаємо ще не раз. Тривалий час ми спілкувалися як фахівці


Duke Richard D., Greenblat Cathy Stein Principles and Praсtices of GamingSimulation. Beverly Hills, London: Sage Publication, 1981. — 283 p.
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й приватно, тому я, здається, був свідком зародження задуму
його книги. Принаймні того, як він заговорив, а згодом написав цю підсумкову, популярну книгу. Вийшов приємний, пізнавальний текст. Кажу по щирості, а не тому, що один з розділів
тої книги було присвячено моїм телеіграм!
Нарешті, чергове наближення до (можливих?) канонів опису «ігродіяльності» це слово дехто не толерує, але чом не вживати його час від часу? Маю на увазі книгу Дмитра Кавтарадзе.
Попри «наукову» назву, це скоріше вільна оповідь, потік думок
і асоціацій на теми ігор. Вона нічому конкретно не навчає, але
передає (навіює) головне — «дух світу ігор», прищеплює навички сприйняття й думання в ігровій парадигмі.
Він також присвятив один підрозділ своєї книги телеіграм.
Це така пошесть у Москві? Ось вдома, окрім мене, ніхто про ті
далекі справи не згадує.
Якщо перенестися в «паралельні світи», то спливає ще одна
спроба запровадити науку в мистецтво. Маю на увазі систему вишколу акторів, яка набула ім’я її автора — К.С. Станіславського.
Я не спец у тій галузі, попри те, що вже 9 років виходжу
на сцену аматорського театру при Будинку вчених НАНУ, тому даруйте, але ідея апріорі видається мені утопічною, як і той
«соціалізм-комунізм». До того ж, сам автор стверджував, що
Іванові Москвину, Василеві Качалову жодні системи не потрібні (бо то актори від Бога). Для чого тоді вона? Може слід про
сто дошукуватися талантів, а не клепати на потоці акторську
сірому?
А ще пригадую уїдливий пасаж із спогадів Миколи Садовського, що багато відкриттів тої «системи» давно і без галасу були доконані й втілені у постановках українського театру, —
«Театру корифеїв», як часом про нього кажуть!


Геронимус Ю.В. Игра, модель, экономика. М.: Знание, 1989. 208 с.
Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. М.: Моск. Психолого-социальный и-т,
И-во «Флинта», 1998. / М.: Просвещение, 2009. — 191 с.
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У книзі К. Станіславського «Моє життя в мистецтві»
викладено шлях, сутність і дух пошуків її автора. Хто відчує цей
дух, той не лише засвоїть провідні ідеї книги, а й набуде дещо
з культурної спадщини, що не зайве і для акторів. Решту вони
відтворять, якщо мають хист, вибудують свої, індивідуальні системи і втілюватимуть їх у життя. Головне, запалитися, що властиве саме творчим натурам.
Гадаю, що й собі варто зробити спробу передати перед
(від)чуття, оте: «дух, що тіло рве до бою» (гри?).
І ще, згадувані тут дії та події, які відбувалися зі мною, чи
за моєї участи. Це є об’єднувальною рисою подальших розділів.
Окремі з них можна читати вибірково й незалежно від інших.
Мені лишається повторити задерикуватий заклик іншого
поета:
Профессор, снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу о времени и о себе.

Отож, до діла!

Post scriptum —
«Замість сонетів і  октав»

Так назвав одну із своїх ранніх збірок Павло Тичина. Мені ці
його слова прислужаться для назви розділу, який так і не було написано, про що я не шкодую. А все ж, додаю свою сповідь-каяття.
Колись академік А.О. Дородніцин зауважив, що розрізняє
кібернетику дійову, конструктивну (в нього active) і балачкувату
(talkative). Детальніше про це йшлося в моєму інтерв’ю.


Іваненко Л. Наука чи прекрасна мрія? // Наука і суспільство. —1991. —
№ 5. — С. 2–6.

15

Частина 1.

Оглядова

Щодо галузі ігор, полюбляю казати — «ігровістики», хоч
таке слово ще не прижилося, то й вона поділяється на міркувально-описові домагання й конкретну продуктивну діяльність
дизайнерів ігор та їх прихильників у сферах побуту, навчальних, керівних процесах тощо. Це дійсно заняття різного роду,
і вдаються до них люди різного хисту й уподобань.
Якщо йдеться про опис дій у стилі action, то, сподіваюся,
така спроба перед Вами. Розміркування з нагоди… пошлюся на
останній в часі приклад. Не стверджую, що перше завжди цікаве й позитивне, а друге — навпаки. Просто це різні жанри.
Полюбляю такий приклад. У зв’язку із музикою ми розрізняємо композиторів, виконавців, майстрів з виготовлення музичних інструментів, настроювачів, музикознавців, викладачів
музики. Бувають, звичайно, композитори, які виступають виконавцями своїх, і не лише, творів, виконавці, які з часом стають
викладачами тощо.
Я виступаю з позицій як дизайнера ігор, так і ігро-жокея,
себто, того, хто організує та веде ігрові турніри. Але мене особисто цікавила також «філософія» гри, що це таке, яка місія гри
в цивілізації, в культурі тощо.
Літератури такого плану, окрім вже названої книги, доволі.
Я замахнувся був на детальний огляд, але потім охолов до того
задуму, бо усвідомив, що це не моя стихія. Але ознайомитися
із думками інших, гадаю, приємно, і корисно всім. Власне, мета
написання цього додатку — стати путівником для любомудрів.
Насамперед, не можу не згадати роман нобелівського лавреата Германа Гессе «Гра в бісер»10. Він якось незбагненно навіює
«дух гри». Принаймні так сталося зі мною. Далі я називатиму
й, по можливості, даватиму анотації книг власне з «філософії
гри». Останнє поняття часто-густо вживається і без лапок.

Апинян Т.А. Игра в пространстве серьёзного. Игра, миф, ритуал, сон,
искусство и другие. — СПб.: Изд-во С. — Петерб. ун-та, 2003. — 400 с.
10
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Хронологічно, наступною потрапила мені до рук книга
члена Академії педагогічних наук СРСР Д. Ельконіна11. В основному, вона присвячена дитячим навчальним (дидактичним)
іграм, питанням їх організації і наслідкам (характеру впливу на
підлітків).
Згодом я надибав на книгу Сусанни Міллер з такою ж назвою, спершу чеською мовою, згодом з’явилося її російське видання12.
Попри тотожність назви, ця книга є ширшою за тематикою. Тут є філософський вступ-огляд, а далі йде, зокрема, така
рідкісна тема як «Ігри звірят». Власне психологічні аспекти
у її викладі стикуються з розглядом соціальних факторів гри.
Розрізняються ігри середовища дітей із звичайних та з інтелігентних родин. Також йдеться про відмінності ігор для хлопців
та для дівчат. Зрештою, знову ж рідкісна тема — терапевтичне
значення (застосування) ігор.
Не можна не назвати два свого роду класичні твори. Це книга Йогана Гейзінга «Homo Ludens» (Людина, яка грає). При цьо
му російське видання 1992 року має підзаголовок «Досвід визначення ігрового елемента культури», але пошлюся на наше13.
Анотувати твори класиків — невдячне завдання. Тому
просто перелічу назви деяких розділів.
Природа і значення гри як явища культури;
Гра й правосуддя;
Гра та війна;
Гра й знання;
Гра й поезія;
Ігрові форми у мистецтві;
Ігровий елемент сучасної культури.
11

Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. — 304 с. 2-ге вид. —
1999 р.
12
Миллер С. Психология игры. — СПб: Университетская книга, 1999. — 319 с.
13
Гейзінга Й. Homo Ludens. К.: Основи, 1994. — 250 с.
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Не без сумніву скеровую вашу увагу до книги члена Французької академії Роже Каюї (Roger Callois) «Man, Play, and
Games» (Людина, гра та ігри). Сумніви мої стосуються аж ніяк
не її змісту, а того, що нам вдалося роздобути аж у Єревані лише мікрофільм з англійського, 1962 року, видання цього твору.
В решті, принаймні великих, бібліотек СРСР цієї книги в середині 80-х не виявилося. Французьке видання 1958 року має
назву Lex jeux et les hommes.
Це інтелігентна, цікава, викладена з розлогих філософ
ських позицій книга. Можливо, колись її перекладуть і видадуть у нас.
Не можу не згадати також книгу Еріка Берна14. Власне, це
дві книги під однією обкладинкою, які тематично доповнюють одна одну. У автора своєрідний підхід до тлумачення поняття «гра». А в цілому виклад стосується психоаналітичного
напрямку студій з психології людських взаємин. Наведу назви
деяких розділів першої книги:
Процедури і ритуали;
Заповнення часу;
Подружні ігри;
Ігри в компаніях;
Сексуальні ігри;
Ігри злочинного світу;
Ігри на прийомі в психотерапевта.
Нарешті, прокинулася і вітчизняна наукова думка. Маю на
увазі дві статті Костянтина Сігова15. У коментарі до них сказано, що то розділи книги, яка готується до друку. Книги, хоч про14

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. — М.:
Прогресс, 1988. — 400 с.
15
Сігов К. Людина поза грою і людина, яка грає. Вступ до філософії гри //
Філософська і соціологічна думка. — 1990. — № 4. — С. 23–43; № 10. — С. 44–59.
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минуло вже понад 20 років, я так і не побачив. Може зле пильнував?
Звичайно, кожна людина, чим би вона не займалася, час
від часу дивиться на свої звершення ніби збоку, думає про них
і про себе, бува висловлює свої судження вголос. У процесі цієї
оповіді і я не цуратимусь «філософських» зауваг та міркувань.
Також надалі даватимуться посилання на відповідну літературу. Але цей спеціалізований огляд на тому завершую.
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Роздiл 1
Дещо з історії
імітаційних ігор
Є рація почати від своїх перших кроків, щоб набиті мною
ґулі й скоєні помилки когось надоумили, спрямили їм шлях.
Отже, десь у середині 70-х, вичерпавши черговий напрямок
своєї діяльності, я перебував у стані роздумів-пошуків. Завітавши якось до свого тодішнього зав. відділом, члена-кор. НАНУ Анатолія Стогнія, поділився із ним своїми планами-сумнівами — чим, на мою думку, варто було б зайнятися. «Так це
ж ділові ігри!» вигукнув пан Анатолій. Так виявилося, що я,
подібно до мольєрівського героя, який не відав, що все життя
говорить прозою, вперше почув про галузь, куди занесла мене
фантазія.
Більше шеф нічим не міг мені зарадити, інакше як благословивши на подальший пошук, бо сам займався іншими справами
і дисциплінами. Єдиною підказкою було, що діловими іграми
цікавляться в системі підвищення кваліфікації керівників економіки та індустрії.
Це скерувало мою увагу на певний прошарок літератури.
Насамперед, серію «Новое в управлении производством за рубежом», зокрема16, та до книг більш загального плану, приміром17.
Не стану посилатися на інші видання, тим більше, що вони на
сьогодні дещо втратили свою актуальність.
16
Зарубежные центры по подготовке управляющих / Под. ред. В.Н. Чурмантеевой. М.: Прогресс, 1975. — 295 с.
17
Гвишиани Д.М. Организация и управление. — М.: Наука, 1972. — 536 с.
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Але я швидко збагнув, що для мене то шлях у безвихідь.
Розробка і застосування ігор у навчальному процесі інститутів
та центрів підготовки менеджерів (керівників) завбачає поєднання зусиль значних колективів. Мій же стан «вільного стрілка» давав мені змогу читати, цікавитися, міркувати, але, і це
я добре усвідомлював, створити щось реальне в цій галузі самотужки — утопія! Мої ж спроби надихнути керівництво запровадити в Інституті кібернетики АН УРСР цю нову тематику не
мали успіху.
А тодішній зав. відділом науково-технічної інформації навіть по-приятельськи просвітив мене, що президент Академії —
Борис Патон наказав нещадно душити всі ініціативи й нові напрямки, плекати лише традиційні. Не знаю, чи не перекрутила
бува челядь слова президента? Бо напряму я такого не чув. Втім,
і чай з ним з одного самовару не пив. Але в життя втілювалася
саме така доктрина.
Загалом, то нагадувало театр абсурду. Втім, як і вся тодішня Система. Підтримувати в стані клінічної смерті те, що давно
віджило, а все нове сподіватися почути (і цупити потроху) із Заходу? До чого ми зрештою прийшли, розтлумачувати не варто.
І з пізнавальною метою, і як шлях до конкретики, я спробував шукати готові зразки ігор, щоб, опанувавши ними, застосувати згодом у тій чи іншій аудиторії.
Зверну увагу читачів на одну прикметність нашої мови.
Слово «гра» в ній навантажене більше, ніж в англійській. Там
розрізняють поняття «a game» та «a play». Перше означає сукупність предметів та матеріалів для організації гри. У шахах,
приміром, це дошка, фігури, спеціальний годинник. У картах — колода карт, ломберний столик. У футболі — поле, ворота, м’яч і т. д. (Ми казатимемо ще — «гра-інвентар»). Друге — «гра-дійство» — позначає сам процес гри, у якому застосовується цей ігровий інвентар. Бува він не потрібен. Так актор
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може грати, вдаючись лише до рухів та інтонацій (голосу). Втім,
і театрові, здебільшого, потрібні декорації, костюми, реквізит.
Сценічні дійства можна тлумачити як імітаційні ігри, бо
в них актори своїми засобами перевтілюються у персонажі п’єс.
Але й учасники ділових ігор, можливо не усвідомлюючи того,
згідно умов гри, удають з себе директорів, рекламних аґентів тощо. Правда, гра не завбачає наперед написаний текст ролі. Тут
слід думати самотужки, шукати рішення, імпровізувати.
Головною бідою наших реалій була (і є) відсутність завершених розробок ігор. Того, що часом називають «грою в коробці».
Себто, усього реквізиту, потрібного для організації гри-дійства:
різних там фішок, карток, кубиків і т. п. Комплект може включати й комп’ютери з програмами до них. Також тексти інструкцій
щодо повноважень і правил дій гравців та тренерів (рефері, режисерів) тощо. У разі недокомплекту, матимемо не «a play» а,
щось на кшталт футболу на загумінках, коли хлопчаки ганяють
у пилюці консервну банку або щось, витворене з ганчір’я.
Реально, наші конструктори бува зліплять щось, що самі ж
застосовують згодом в ігрових заняттях. При цьому деяка інформація додається ними вголос, по ходу викладу, щось нотується на дошці. Відтак, переважає режим імпровізації. І це не є фактором змови чи спробою приховувати якісь секрети, а скорше
виявом звичайнісінького нехлюйства, лінощів і браку здатності
до рефлексії — вміння поставити, уявити себе на місце своїх колег, які можливо спробують провести (повторити) цю гру.
Тому часом, попри щирі намагання авторів тиражувати свої
витвори, саме брак докладних описів та вичерпного комплекту матеріалів, зводить ці пориви нанівець. Бо вміст «коробки»
(часом уявної) з грою в таких випадках чимось нагадує повітовий райком по візитові туди махновців!
Пригадую гру «Саяни», яку я марно намагався поставити
наприкінці 70-х в Інституті Підвищення Кваліфікації (ІПК)
керівників вищого рівня, що існував при ЦК КПУ.
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За книжечкою18, подарованою мені в Новосибірську авторами, ми кволо грали, але кінці з кінцями вперто не сходилися.
Згодом, при черговому візитові до Академмістечка, з’ясувалося,
що в описові бракує і того, й того… Втім, захистити дисертації
авторам це не завадило! Справедливо зазначити, що самі автори
в своїй педагогічній практиці цю гру успішно застосовували.
Не хочу нікого образити, але це типовий вияв нашого невміння доводити продукт до товарного виду. Те саме стосується комп’ютерів та програмового забезпечення до них. Із пакетами прикладних програм, поцупленими, здебільшого, на Заході,
працювати можна (попри англомовний коментар), а у вітчизняних рано чи пізно виявляється брак якоїсь коми, крапки, вказівки, і машина «зависає».
Єдине, що мені вдалося адаптувати на основі описів, були
(західні) ігри «Монополія» та «Біржа». Перша, від початку
30-х років, є чи не найпопулярнішою в світі. Її під час економічної кризи зліпив один безробітний американський інженер,
і вона поширилася повсюдно, включаючи тюрми й бомбосховища часів війни. Фірма, яка за безцінь купила авторські права,
жирувала. Досить сказати, що лише іграшкових грошей, які потерпають у процесі гри, випускалося в світі мільярдами «асигнацій». Комплект «Монополії» можна і зараз набути, мандруючи за кордоном19.
Ми, спільно з техніками того ІПК, робили ті «гроші» з аркушиків від перекидних календарів. За різні роки вони різнилися кольором муарового покриття. Дошку 1,5 × 1,5 м дівчата
розмалювали аквареллю. Словом, як кажуть росіяни, «Голь на
выдумки хитра»!
18

Малов В.Ю., Сыскина Н.В. Деловая игра «Саяны». — Новосибирск: НГУ,
1976. — 57 с.
19
2000 року мені трапилося побачити в Києві у вітрині магазину «Іграшки»
зросійщений варіант «Монополії». Браво! На черзі український?
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Звичайно, і в нас ця гра мала успіх. Коли, після загальних
лекцій, доходило до проведення ігор, частина слухачів звично
відпрошувалася в справах. Їх чорні «Волги» вже нетерпляче пихкали надворі. Але дехто бува затримувався на хвильку
глянути, що до чого. Невдовзі, владно розсунувши (колег), які
дісталися сюди громадським транспортом, вони присувалися
ближче й грали вже до кінця, повну пару. Бідні шофери!
«Біржа» непогано імітувала рух і процес нагромадження
фіктивного капіталу на біржі, кругообіг акцій, але була менш
азартною.
Втім, вернімося у 1975 рік, коли я надибав у журналі «ЭКО»
на статтю проф. Івана Сироєжина 20.
Цей прогресивний і тому популярний в колах інтелігенції
журнал, виходив у Новосибірську під орудою академіка Абеля
Аганбегяна. Там було що прочитати про економіку, менеджмент, взаємини у виробничих і просто людських колективах,
про освіту і методи навчання тощо. Не раз писалося там про ділові ігри.
Іван Михайлович був одним з піонерів впровадження ігрових методів у дослідницьку й навчальну практику. Ідейно він
належав до тої групи ленінградських економістів, які яскраво
виявили себе згодом у добу перебудови: А. Чубайс, Г. Явлінський та ін. Сам він до того часу не дожив, загинувши від раку перед своїм 50-річчям.
Що він був прозорливою людиною і знався на нашому
«кращому із світів», доводить його думка із згаданої статті:
«Ігри абсолютно новий напрямок нашої навчальної, дослідницької та виробничої роботи. Зацікавленість в них є зрозумілою,
а перспективи оптимістичними. Однак зацікавлення може проминути, а перспективи зникнути, якщо ігри стануть предметом ажіотажу й спекулятивної діяльності некомпетентних осіб,
20

Сыроежин И.М. Игра в рабочее время?.. // ЭКО. — 1975. — № 1. —
С. 118–124.
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котрі, звичайно з «найліпших поривань» можуть дискредитувати цю корисну справу». Майже так і сталося!
Для мене і стаття, і її автор стали «світлом у віконці». Забрівши невдовзі до Ленінграду, я розшукав на березі каналу Ґрибоєдова Економіко-фінансовий інститут, а в ньому кафедру самого професора. Мабуть він не сподівався візиту, а мої питання
неофіта ігродизайну видалися йому, гадаю, банальними, якщо
не дурними.
Принагідно, згадую один випадок з життя В.А. Моцарта.
Колись один чолов’яга запитав його, як створити симфонію.
Моцарт знизав плечима і відказав, що не знає. «Як так, — здивувався добродій, — ви ж пишете симфонії від п’ятирічного віку?!» — «Так, — відповів композитор, — але я ніколи, нікого
не розпитував, як це робити».
На думку спадає ще один приклад. Маю на увазі статтю
В.Маяковського «Как делать стихи?». Погодьтеся, що прочитавши її, а це цікава лектура, ви все ж не станете поетом ні масштабу її автора, ні бодай якогось провінційного центру.
Тоді Іван Михайлович буквально позбиткувався з мене. Він
розвішував на мої вуха локшину заковиристих багатоповерхових підрядних речень у лексиці, певно, мешканців островів Тихого океану. Сутність цього монологу я миттю розкусив, але доводилося робити добру міну в поганій грі. Невдовзі ми чемно
розпрощалися.
Згодом у нас склалися цілком нормальні ділові взаємини.
Професор навіть приїздив і виступав двічі в Інституті кібернетики АН УРСР на моєму семінарі з ігор. Проте на той момент
я вже не тицькався з наївними питаннями, а конструював власні ігри.
Не пригадую деталей, як саме, але на кінець цього ж 1975 року я потрапив на Першу всесоюзну конференцію з ділових ігор.
Згодом ми призвичаїлися казати 1-ша Московська школа. Організатором, шефом того заходу був Юрій Геронімус науковець
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з Центрального економіко-математичного інституту (ЦЕМІ)
АН СРСР.
Жанр «школи» передбачає обмін досвідом метрів — наукова складова, і лекцій-занять для новачків. На ділі, від самого початку дотримуватися такого режиму виявилося важко. «Новачків», а це дорослі люди, не наженеш. То вони плуталися попід
ногами професури, ставлячи очевидні питання і висловлюючи
неслушні думки. Та й навчати чогось у режимі імпровізації важко. Це ніби грати п’єсу, зупинившись на лісовій галявині.
Нас зібрали в Звенигороді, що під Москвою, у Пансіонаті
для вчених АН СРСР. Це комфортабельна нестандартна будівля у лісі неподалік річки Москва. До міста з його старовинними
церквами і монастирями можна було пройти пішки. А містком
через яр, гуляючи, втрапити до дачного селища академіків, яке,
відверто, не справляло враження. Ми, українці, привчені до будиночків у садках, а тут самі хижки в дикому лісі.
Сенс цього першого зібрання заанґажованих у тематику
і просто цікавих щодо неї науковців полягав у тому, щоб ми перезнайомилися і якось поєднували і координували надалі свої
зусилля.
Чимало часу тоді (як і протягом наступних 15-ти років) забрали спроби з’ясувати: «Що є гра?». Деталі вже призабулися,
та й чи актуальні вони зараз? Додам, що і я, і ще дехто з учасників тої наукової школи подали згодом інформацію про неї в науковій пресі21. Загалом, ми чулися ніби місіонерами якогось нового віровчення, тому так дбали про розголос, поширення своїх
ідей.
Мені, не маючи нічого за душею, лише цікавість, випало
бути на тому зібранні, принаймні на авансцені, єдиним пред21
 Иваненко Л.Н. Деловые игры этап консолидации // Кибернетика. — 1976. —
№ 1. — С. 133–135.
Деловые игры и их программное обеспечение (материалы конференции). —
М:. ЦЭМИ АН СССР, 1976. — 224 с.
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ставником від України. Більше ніхто на той момент такими
речами в нас не переймався. І відчув я свого роду комплекс
«Генерала Делла Ровере». Нагадаю сюжет того давнього фільму Роберто Росселліні, з грона тих, що склали світову славу
італійському кіно.
Роки німецької окупації, дрібний злодюжка потрапляє до
тюрми, де, в основному, перебували бійці руху Опору. Чомусь,
може через зовнішню подібність, вони прийняли його за свого
підпільного генерала.
Відчувши, що він став духовною опорою для решти в’язнів,
цей вуркаган буквально переродився. І коли його повели на
страту, на що скоєний ним кримінальний злочин «не тягнув»,
він крокував з високо піднятою головою, як личить національному героєві.
Щось подібне спонукало мою активність: якщо не я, то хто?
Породило спробу охопити все в комплексі. Навіть те, що на
той момент мене конкретно не цікавило, але могло придатися
до загальної справи. Тоді ж мене обрали до складу комісії, яка
надалі мала вести організаційну роботу. Згодом це давало мені
«навар» багато цінніший, ніж власне школи-семінари. Бо оргкомітети скликалися кілька кратно перед кожним черговим
заходом. Було це порівняно вузьке коло, щось із 15–20 осіб вищого рівня кваліфікації, тому розмови, що точилися тут, були
продуктивними.
Від тої першої Школи зійшла зірка Марії Миронівни Бірштейн. Надалі її, саме як зірку (В.В. — Бриджит Бордо, С.С. —
Клаудія Кардинале, М.М. — Марлін Монро), позначатимемо
коротко — М.М.
Як не дивно, в мене немає її розгорнутого життєпису. Знаю,
що в Алма-Аті 1985 року під час роботи семінару ISAGA на прохання Кетті Ґрінблат М.М. надиктувала свої спогади. Правдоподібно, для міжнародного журналу Simulation & Games. Але
і часопис із тим описом не трапив мені згодом до рук. Все ж,
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спробую щось сконструювати з уривків розмов з М.М. та іншими «маґістрами гри». Здебільшого, то були елементи творення
міту, леґенди. Спробую вилущити сутність.
На початку 30-х М.М. входила до групи, яка застосувала
методи імітаційного моделювання та експерименти з імітаційними моделями до справи термінової перебудови виробництва,
заміни типів продукції, яка мала випускатися. Як правило, йшлося про перехід на рейки оборонного виробництва. Оскільки до проведення тих експериментів прилучалися працівники
конкретних підприємств, то згодом ці процедури назвали діловими іграми. Додавалося, чи давалося до розуміння, що таке
робилося вперше в світі.
Пріоритет (особливо в світлі анекдоту, з якого походить вираз «Россия — родина слонов») — справа делікатна. Зрештою,
шахи також імітаційна гра. Як і «Монополія», яка на той момент переможно крокувала планетою. Але елемент новаторства
і першості, безумовно, був присутнім.
Ніколи в розмовах не уточнювалася роль і місце в усьому
тому самої М.М. Припускаю, що ініціатором і керівником тих
робіт вона не була. Але, на кінець 30-х, тих новаторів спіткала
гірка, але типова доля. Вождь усіх народів не схвалював не заплановані згори ініціативи. Бо якісь розумники могли б додуматися і до змін (ліквідації) Політбюро! Тому профілактично
ліквідували їх самих.
М.М. вчинила мудро. Вона зникла з Ленінграду і нишком
перебула лиху годину в знайомих у Москві. Ніхто її не дошукувався, бо самі славні чекісти, певно, розуміли, що вони не викорінюють «ворогів народу», а просто виконують план убою.
Якщо ж до цифри плану їм бракувало голів, то можна було хапати перших-ліпших перехожих.
Далі М.М. занурилася в сіре буденне життя «совслужащей»,
яке поволі волочилося до пенсії.
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Але прискіпливий В. Єфімов якось надибав на передвоєнну
статтю про ігрові експерименти в Ленінграді22. Завітавши в справах до Північної столиці, він принагідно вирішив про всяк випадок розпитати і пошукати сліди. З тим і вийшов на М.М.
Вона, як личить королеві, прийняла його не одразу, а після певної витримка в передпокої. Як тут не пригадати вислів
Оскара Вайлда: «У всіх незначних справах важить стиль, а не
щирість»!
Так М.М. повернулася на орбіту ділових ігор. Правда, якось
перегодом пан Володя зробив зауваження, сутність якого найкраще передають рядки Анни Ахматової:
Я научила женщин говорить…
Но, Боже, как их замолчать заставить!

М.М. та її чоловік — Тимофій Павлович Тимофеєвський
походили з доби революційного піднесення. Вони всотали
й зберегли гарячковий ентузіазм періоду перших п’ятирічок.
Той піонерсько-комсомольський альтруїзм, який у повоєнний
час геть вивітрився.
У 70-ті вони, власне, опинилися не при ділі, але вгамуватися на «заслуженому відпочинку» було не в їх натурі. Повсякчас в них нуртувала жага якоюсь діяльності: створювати різні
групи, комісії, скликати наради, влаштовувати виставки і т. п.
Почасти то скидалося (часом дійсно було так!) на метушню, але,
водночас, це давало й позитивні результати.
Так, слідом за «Московськими» школами, як ота в Звенигороді, почали (від 1978 року) скликатися «Ленінградські»
школи-семінари. Але якщо заходам під орудою Ю. Геронімуса,
відповідно до його університетського вишколу і академічного
статусу місця праці, був властивий науковий полиск, то школам
22

Бирштейн М.М. Опыт организационно-производственных испытаний //
Лёгкая промышленность. — 1938. — № 3.
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М.М. був притаманним громадський, мітинговий стиль. І те,
і те, виходячи з особливостей предмету, мало свої як плюси, так
і мінуси.
Означення «Ленінградські», окрім заходів на власне теренах області: турбази Поддуб’є, що поблизу Луги (1978), Лосєво на Карельському перешийку (1980), поширилося на школи
в Новосибірську (1981), Прибалтиці: Ризі-Юрмалі (1983), Вільнюсі-Бірштонасі (1985), Калінінграді (1987).
Слід розуміти, що важило не так місто Св. Петра, як присутність М.М.! Були й організаційні нюанси. У міжсезоння
можна було із скидкою купити путівки до задубілих приміських притулків днів на 10–14. І вже в цих часових межах грати,
сперечатися, їздити на лижах і санчатах тощо.
І хоч М.М. вміла часом віртуозно заплутати найпростіші
справи, але, водночас, вона була тим началом, що давало поштовх до дій. Її енергія і вміння триматися часом вражали.
Пам’ятаю, як після чергового семінару ISAGA, 1989 року, цього разу у Ваймарі (НДР), ми застряли, бо не було зворотних
квитків, і розбрелися по цій невеликій, зрештою, країні: Ієна,
Ерфурт, Берлін…
Якось у Дрездені я запримітив дещо скоцюрблену фігурку
М.М. Було їй вже добре по 80-ці, але бабця трималася! На той
момент вона овдовіла, але все ще була сповнена якихось планів.
Попри те, глянувши їй вслід, подумав мимохіть, чи побачимося
ми ще.
Востаннє ми зустрілися 1992 року на черговій Школі, тепер
у самому Ленінграді (а може вже Санкт-Петербурзі). Імперія
розвалилася, тодішні екзотичні гроші (купони) не підлягали
обмінові, тому нам з професором В. Рибальським лишалося хіба ссати лапу. Я вже не стільки вслухався у доповіді, як блукав білими ночами містом. Тоді, на бенкетиську в ресторані, що на Ліговці, ми спілкувалися з М.М. востаннє. Невдовзі вона відійшла до царства тіней.
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Що дивно, може тому виною загальний імперський розвал,
але Пітер після відходу Марії Миронівни якось зник з орбіти
ділових ігор! Невже тамтешня професура без неї виявилася не
боєздатною?
З бігом часу трансформувалися й Московські школи. Десь
ближче до середини 80-х почала сходити зірка Дмитра Кавтарадзе. Він успішно розвивав клас імітаційних ігор стосовно
екологічних проблем. Досить скоро з учасника чиїхось заходів
доріс до спів… і просто організатора. Так Третя школа вже несла виразний екологічний присмак і пройшла в Біологічному
центрі АН СРСР у Пущино на Оці.
На сьогодні «иных уж нет, а те далече». Хто дійсно
еміґрував, хто пригорнувся до Бога, а хто просто охляв. А може
«На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує»?
Моя самотність на українських обшарах тривала не довго. Невдовзі із циклом ігор, скерованих на проблеми економіки та організації будівництва, виступив вже згадуваний Віктор
Ісаєвич Рибальський з колом своїх співробітників. Згодом ми
об’єднали наші семінари з проблем ділових ігор в один у рамках
Наукової ради АН УРСР з проблеми «Кібернетика». Семінар
цей проіснував років десять, і на його трибуні побували мало не
всі провідні ігродизайнери Союзу. Дебютували також українські «ігровики» з Києва, Львова, Одеси, Маріуполя.
1991 року у Київському інженерно-будівельному інституті (зараз це Київський національний університет будівницт
ва і архітектури), під орудою В. Рибальського пройшов XVII
міжнародний семінар «Ігрові методи в навчальному процесі
та наукових студіях». Формально це відбувалося під егідою
Міжнародної організації з імітації та ігор, яку як підрозділ
ISAGA уфундували дизайнери ігор «табору соціалізму». Для
проф. В. Рибальського цей захід став лебединою піснею, невдовзі він переселився до США.
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У березні 1993 року разом з дружиною він завітав на мій
виступ в НТШ-А (Нью-Йорк). Там я говорив про спробу застосувати ігрові методи в лексикографії. Але від запрошення відвідати оселю Рибальських я ухилився. Місто гігантське, і на Мангаттен забракло сил і часу. Відклали візит до наступної моєї появи за океаном.
Дійсно, 2000 року ми зустрілися в оселі професора в Брукліні. «Усе в минулому» — пригадую картину з такою назвою.
З ISAGA він уже не спілкується, але якісь ігрові контакти
в США мав.
Нехай дарують читачі, але до опису конкретних розробок
радянських ігор я не вдаюся. Імена декотрих провідних дизайнерів тут названо. Якщо звернутися до каталогів наукових бібліотек, можна розшукати їх книги. Але одна загальна тема-притичина незмінно інтригувала це коло фахівців і проходила червоною лінією крізь усі наші заходи: «Що є гра?»
Як уже стверджувалося, проблема ця, схоже, не до роз
в’язання. Як от побудова perpetuum mobile. Спроб дійти згоди
щодо поняття «гра», намагань класифікувати ігрові методи
(методи активного навчання) було чимало, у суперечках трощилися метафоричні списи й ламалися реальні взаємини, але всі
підходи виявлялися не переконливими.
У математиці існує поняття «проблема, що не має алгоритмічного розв’язку», але фактичне доведення такого факту можливе в рамках точної науки. Формально обґрунтувати неможливість визначити гуманітарне поняття «гра» — марна справа.
Втім, «безумству храбрых поём мы песни». Як алхімія посприяла розвиткові хімії, так і подібні пошуки, принаймні, стимулюють мислення.
Робилася спроба визначити набір ознак, який дозволив би
твердити, що запропонована процедура є (або не є) грою. Але
і таке апріорі — утопія!
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Читав якось у Літгазеті лист самодіяльного поета. Він направив був до якоїсь редакції добірку сонетів, а тамтешній рецензент відповів, що то взагалі не сонети. Автор справедливо
зауважив, що, можливо, рецензент вважає, що то не поезія —
про смаки не сперечаються, — але що то достеменно сонети —
факт абсолютний. Сонет бо має фіксовану кількість рядків і сталу систему їх римування. Себто, «сонет — не сонет» може розсудити і комп’ютер.
У одній із статей Ю. Геронімус навів приклади чогось, що
задовольняло всім запропонованим на семінарі ознакам гри,
але вочевидь такою не було, і, натомість, безумовно гру, яка,
проте, не вкладалася в прокрустове ложисько отих формальних
ознак.
Період пошуків тривав у мене від 1975 по 1979 рік. Зокрема, я надибав якось на каталог американських ігор23. В око впала їх кількість (до тисячі!) та асортимент. Здивувало, що більшість була зорієнтована на дітей та підлітків. У той час, як наші
дизайнери ігор важили на перенавчання «підтоптаних парубків». А такий дріб’язок, як діти та їх виховання, схоже, нікого не
цікавив. Натомість, «клятий світ капіталізму» хилило чогось
саме в цей бік.
Я звернув увагу М.М. на цей Каталог. Згодом вона, втрапивши до США, не полінувалася посидіти в Бібліотеці Конґресу
і вивчити тамтешні джерела. Не раз потім на різних Школахсемінарах вона доповідала про результати тих розвідок. Так, за
океаном превалювали «дитячі» ігри. Це спонукало нас на кількох «Ленінградських» зібраннях організувати секції ігор для
підлітків (учнів шкіл, технікумів). Але для їх плідної роботи не
набиралося достатньо людей та матеріалів. Не було, відтак, «соціального замовлення»?
23

Handbook of Games and Simulation Exercises / Ed. by G.I. Gibbs. — Beverly
Hills: Sage Publications, 1974. — 226 p.
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Слід додати, що ведення ігрових занять вимагає на порядок
більше зусиль, ніж лекції (уроки). Що заняття-гру, здебільшого,
має вести кілька осіб. Що середня вартість розробки сякої-такої
гри у США років 25–30 тому сягала 20 тис. доларів. Цю цифру навів у своїй статті акад. А. Аганбегян24. То на що сподіватися від наших педагогів, яким часто-густо не платять вчасно і за
прості уроки!
Тим часом у США сформувався прошарок дизайнерів ігор
(як правило, ранґу університетських професорів), які живуть
(і не найгірше!) з того, що конструюють ігри25. Є фірми, що спеціалізуються з їх тиражування, існує відповідна торгова мережа.
У нас же тривалий час, коли на Заході про це й думати перестали, морочили голови освітян так званими «діалоговими
системами навчання». Як на мене, алгоритмізованими методами можна школити хіба що роботів, чи манкуртів. Тож я встряв
з того приводу в суперечку26, чим, переказували, засмутив
акад. А. Єршова.
Натомість, вельми ефективними ігровими методами навчання в нас так і не оволоділи. Більше того, вперто тулили ці
гуманістичні методи до не гуманітарних сфер. Тим орієнтація
ігродизайну відбила загальні тенденції радянської системи освіти. Усе те, що О. Солженіцин назвав «образованщиной», а її
вихованців, відповідно, «образованцами»27. Що ж, який державний лад, така і система освіти — бездуховна і антигуманна.
Маю на увазі, що з панівної в нас точки зору людей слід тренувати (натаскувати) на виконання певних функцій. А вихов24

Аганбегян А. Обучать науке управления // Известия. — 1985. — 25 марта.
Taylor John, Walford Rex Simulation in the Classroom. Penguin Books. 190 p.
Simulation Games in Learning / Ed. by Sarane S. Boocock and E.O. Schild. — Beverly Hills, Calif.: Sage Publication, 1981. — P. 279.
26
 Иваненко Л.Н. Дети и компьютеры. К проблеме обучения искусcтву программирования // Кибернетика. — 1980. — № 6. — С. 139–141.
27
Солженицин А. Образованщина // Новый мир. — 1991. — № 5.
25
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ними складовими, прищепленням загальнолюдських моральних цінностей та орієнтацій, в основному, нехтували. Лише ігри з екологічною начинкою, зокрема Дмитра Кавтарадзе, несли
такі моменти: як слід чинити, що буде, якщо… Про мій досвід
йтиметься в окремих розділах.
Це тим більш дивно, що імітаційні ігрові моделі надзвичайно пасують до виховної місії не лише своїм «духом», а й тому, що а) стискають (прискорюють) перебіг часу в тисячі разів,
б) пропонують (імітують) безпечне середовище для діяльності.
У той спосіб вони прищеплюють не систему табу — правил до
сліпого наслідування й виконання, а глибоке розуміння, усвідомлення припустимого і не припустимого.
Що трапляється, коли починають експериментувати на реальних об’єктах, демонструє досвід Чорнобиля. Імітаційну ж
модель можна безкарно крутити на всі боки!
Пригадую у цьому зв’язку доповідь І. Сироєжина на одній
із Шкіл. Тоді на порядку денному в країні значилася проблема підйому Нечорнозем’я. Як завжди в нас, експериментували
на тілі живої економіки. Професор же стверджував, що якби
кілька відсотків уже (марно) витрачених коштів було вкласти в
окремий НДІ, який би попередньо змоделював й дослідив цю
проблему, то країна отримала б малим коштом позитивний результат. А так сталося, як згодом з приватизацією, загалом, перебудовою економіки. Остання занепала, народ лишився на бобах, і доки то триватиме, знає лише Бог.
Раз уже ми зачепили питання про дослідницькі ігри (експерименти з імітаційними моделями), то наведу ще один вельми
цікавий приклад, описаний в книзі28. Її автори доповідали про
цю роботу на одній із Шкіл.
Їм вдалося змоделювати історичні процеси періоду Пелопоннеської війни в давній Греції (431–404 роки до н. е.). Відтак,
28

Гусейнова А.С., Павловский Ю.Н., Устинов В.А. Опыт имитационного моделирования исторического процесса. — М.: Наука, 1984. — 157 с.
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вчені вперше зрозуміли причини (мотиви) тих воєн. Вони виявилися суто економічними. Тодішнім полісам містам-державам
бракувало сировини. За їх джерела і точилися ті війни. Створена модель неспростовно це обґрунтовувала.
Бачу, що попри всі застереження, мова зайшла про різні види ігор! Тому, не зазіхаючи, борони Боже, на їх загальну класифікацію, зроблю кілька зауваг.
Процес імітаційної гра є удаваною, не справжньою (продуктивною) діяльністю. Особливо ця штучність впадає у вічі в ролевих іграх, наприклад, дитячих «у козаків», «у тата-маму»
тощо, а також у грі акторів. Вони закохуються, вбивають, бува
вмирають, а по тому спокійнісінько виходять подякувати за оплески. У даних випадках «модель (імітацію) поведінки» визначають фантазія й сума набутого життєвого досвіду, також п’єса
чи сценарій.
Імітаційна модель може бути втілена різними способами.
Як сукупність обов’язкових для учасників гри (експерименту)
правил, або, скажімо, програмою для комп’ютера тощо. Головне, щоб вони видавали свої (адекватні реальним) реакції на дії
гравців.
І роботу на тренажерах (для авіапілотів, для операторів
АЕС і т. д.) можна трактувати як взаємодію з імітаційними моделями. Тут вони можуть мати як фізичні, так і інформаційні
реалізації.
Оскільки в усіх випадках йдеться про навчальну практику або дослідницькі експерименти, то визначення «гравці» —
умовне. М.М. 1938 року писала про «випробування». У такому
разі, їх учасників доцільно іменувати дослідниками. А термін
«гра» дійсно не вживати.
Згідно нашого життєвого досвіду, грою ми схильні називати різні типи змагань, в котрих задіяні певні системи фіксації досягнень, що дає змогу визначати в підсумку переможців.
Якщо ви просто піднімаєте штангу, щоб зміцнити м’язи, то це
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тренування, а не гра. А от першість (світу, Європи,..) з штанги
часто звуть, і справедливо, «залізною грою». Бо тут визначаються чемпіони і команди-переможці.
Якщо ж об’єктом гри (змагання) є імітаційна модель, байдуже, як вона представлена, то це й буде «імітаційна гра». У разі
ця модель відбиває економіко-виробничі колізії, то гру з нею часом визначають як «ділову» — business game.
Більш цікавим і допитливим читачам можу порекомендувати для ознайомлення статтю В. Ефимова29. Також його та інших
авторів книги, бібліографія до яких поведе вас далі до полиць
книгосховищ.
Коротко зазначимо, що до імітаційних ігор з практичною
метою віддавна вдавалися військові. Оті їх маневри на місцевості, бої на «ящиках з піском», штабні «битви на картах»
є ніщо інше як імітаційні ігри (експерименти). Вони давали
певний військовий вишкіл без пролиття крові, а в двох останніх варіантах ще й з ефектом «стискання часу» — прискорення
перебігу подій.
Згадка у цьому зв’язку про шахи не є надужиттям чи жартом. На шахівниці бо відбуваються справжні бої двох умовних
стародавніх армій. Усе тут дуже формалізовано й схематизовано, а втім, шахові турніри досі викликають вибухи пристрастей
як у середовищі їх учасників, так і в колах уболівальників.
Те, що можна назвати бумом ділових ігор, до якого я прилучився від 1975 року, виникло на Заході в 1957–1963 роках. Згодом література й (рідкісні на ті часи) закордонні наукові відрядження (І. Сироєжин) донесли ту «пошесть» до нас.
Перший імпульс, а згодом і гра, пішов від представників
Американської асоціації менеджерів. Вони досить випадково
потрапили на заняття до однієї з американських військових
29

Ефимов В.М. К теории управленческих имитационных игр // Динамиче
ская и вероятностная оптимизация экономики. — Новосибирск: Наука, 1978. —
С. 132–174.
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академій, що розгорталося у формі штабної гри. Тоді ж у них
промайнула думка, що в сфері бізнесу точаться не менш запеклі
баталії, хоч і без пролиття крові, то чом навчання діловій вправності не організувати на тих же засадах, себто у формі гри? Невдовзі в Гарвардському, Колумбійському університетах, Інституті Карнегі, далі на захід — у Каліфорнії почали гарячково
розробляти і застосовувати ділові ігри.
У нас це вилилося у спроби з чисто кон’юнктурних міркувань тулити назву «гра» до чого завгодно. Виникла правдива
мода на ігри. Тому так багато полови накопичили каталоги ігор,
що їх укладали в Ленінграді, а згодом і в Києві.
Так чи інакше, а сукупність «ума холодных наблюдений
и сердца горестных замет» підштовхнула мене до ідеї імітаційних ігор на мас-медіа.
Тому мене дещо заскочило, коли, копирсаючись вдома
на полицях, я надибав на книгу30 із дарчим написом М.М.:
«Дорогому Леониду Николаевичу, лидеру телевизионных деловых игр. Спасибо Вам за разработку и проведение их. Счастлива, что некоторым толчком к разработке Вами телевизионных игр был мой информационный доклад в Школе. Мар. Мир.
1989 г.»
Тут я замислився, про який такий товчок згадала М.М.?
Втім, пригадав, що колись галантно послався був31 на її доповідь
з аналізу спектру американських ігор, внесених до каталогу Ґіббса, з яким сам її познайомив! Дійсно, у ньому згадувалися телеігри. Але вони не були імітаційними і, головне, комп’ютерними.
Бо й КВВ, і «Вгадай мелодію», і «Поле чудес» — ігри, та не
такі! Більше того, коли відбулася та розмова з М.М., «Кіберне30

303 с.
31

Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. — Рига: Авотс, 1989. —

 Иваненко Л.Н. Ведение деловой игры с опорой на средства массовой информации // Имитационные модели в анализе и синтезе экономических систем
планирования и управления. — М.: ЦЭМИ АН СССР, 1982. — С. 106–117.
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тичний фітотрон» уже крутився в етері. Втім, про все це детальніше в подальших розділах.
На цьому дозвольте перервати виклад передісторії питання
й перейти до опису процесу конструювання нашої першої гри.
Але для початку пропоную увазі читачів узагальнену схему.

Рис. 1. Схема масової імітаційної гри
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Розділ 2
Кібернетичний фітотрон —
народження задуму
На п’ятий рік моїх пошуків-міркувань я все виразніше почав відчувати те, що В. Маяковський у своїй статті про складання віршів назвав «ритмо-гул». Невиразні, такі, що не вкладалися ні в слова, ні у формули, обриси якогось «гроподобства».
Не місце, та й не моя це місія, поширюватися тут на теми
психології творчості. Можу послатися на деяку літературу32 ,
а далі шукайте самотужки. Пригадую в цьому зв’язку і слова Анни Ахматової:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…

А також думки вголос київського професора-математика
Льва Калужніна на одному з семінарів. Лев Аркадійович походив з родини графів імперії. У 50-ті роки він повернувся з Франції, де жив від дитинства в еміґрації.
Йшлося про те, що в публікаціях, як годиться, доведення теорем подається від їх формулювання, потім йде строгий виклад
чітких міркувань, зрештою висновки і на завершення сакраментальне «що і слід було довести».
32

Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. — М.: Радио, 1970. 152 с.
Биркгофф Г. Математика и психология. — М.: Сов. радио, 1977. — 96 с.
Вейль Г. Математическое мышление. — М.: Наука, 1989. — 400 с.
Лук А.Н. Психология творчества. — М.: Наука, 1978. — 125 с.
Пункаре А. О науке. — М.: Наука, 1983. — 560 с.
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Насправді ж, як казав професор, усе починається із здогадки, коли внаслідок інсайту (миттєвого прояснення) перед
автором вимальовується кінцевий результат. Потім до нього
добирається низка обґрунтувань. За тим приходить розуміння,
що ж то привиділося, й воно окреслюється словами, як саме те,
що прагнули довести від початку!

Рис. 2. Схема гри «Кібернетичний фітотрон»

Щось подібне трапилося і зі мною. Коли ж справа дійшла
до публікацій, то я накреслив схему гри, відштовхуючись від
якої вів подальший виклад. Тут я вчиню так само. А поки ще
один спогад.
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Якось я був запрошений до Центрального економіко-математичного інституту АН СРСР на семінар проф. К. Баґриновського. Виступати тут, як я це робив не раз до того на різних
Школах, у жанрі «Моя жизнь в искусстве», не випадало, і я заговорив про математичний бік побудови імітаційної моделі гри.
Зокрема, про те, як мені бракувало фактичної інформації з агрономії, а фахівці, до яких я звертався, потенційно маючи потрібні мені знання і бажаючи посприяти, губилися, бо не розуміли,
що саме мені потрібно, що я таке затіваю!
Саме цей аспект, що, як виявилося, є типовим для співпраці математиків з представниками інших галузей знань,
викликав найбільше зацікавлення, бо з розвитком процесу
комп’ютеризації всі стикалися з ним раз-у-раз, але якось ніколи
не прохоплювалися про таке на наукових зібраннях.
Вочевидь, йшлося про тактику і психологію взаємодії з експертами. Нам, тоді молодим програмістам, наприкінці 50-х початку 70-х років часто доводилося занурюватися в різні галузі
знань, набувати додаткових кваліфікацій, щоб слугувати проміжною ланкою поміж практиками і комп’ютерами. Аж поки ту
техніку не почали широко вивчати на всіх факультетах і по середніх школах, з одного боку, а, з другого, програмісти розробили чимало «пакетів прикладних програм», як їх назвали, саме
для обслуговування потреб практиків.
Бум ігродизайну покликав до життя щось подібне, бо дар
конструктора ігор, як і поета чи композитора, є своєрідним. По
школах і вузах такого не навчиш. Це бо від Бога! Але певними
інженерно-економічними знаннями там можна збагатитися.
Лише одна слухачка виявилася тоді дещо спантеличеною,
бо, як зізналася, чекала на інший аспект викладу. Була це Людмила Крюкова співробітниця цього ж Інституту. Цікаво, що
вона, як і її чоловік Михайло Крюков, викладач МДУ, духовно
були найближче до моїх пошуків. Згодом вони також організували масову гру за посередництвом тижневика «Собеседник».
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Єднало нас і зацікавлення питаннями постановки ігор, психології ігрових форм діяльності й навчальних процесів.
Тож запам’ятайте ці імена33. Пошлюся також на їх книгу34,
а вже окремі й вельми цікаві статті цих авторів шукайте самі.
Процитую також жартівливий напис, зроблений ними на подарованому мені примірнику цієї книги: «… неутомимому борцу
за чистоту жанра игровистики против игротехники, последовательному продолжателю традиций украинского барокко в ludoведении».
«Ludo», як я розумію, латинський корінь поняття «гра».
Невдячна то справа розповідати про ігри. В них слід грати,
принаймні спостерігати за їх перебігом. А тоді вже самі ці процеси стимулюватимуть думку, навіюватимуть оте дитяче питання «Що всередині конячки?», яке спонукає юних дослідників
трощити іграшки. Тож спробую спершу занурити вас в атмо
сферу турніру телегри.
31 січня 1980 року стався наш перший вихід в етер. На потенційного гравця-телеглядача звалюється інформація про
щось ніколи не бачене й малозрозуміле. Зважте, вони не чули
і не читали те, що викладено нами на попередніх сторінках.
Більше того, вони не почують того й згодом, бо екран полюбляє динаміку, а не словесне розсусолювання. Але вабити мало,
на нашу думку, саме слово «гра»?
Від дитинства, коли ми не раз чули: «Годі бавитися, ти вже
не маленький!» і пропонувалося робити щось «корисне», але
нудне, в нас зберігся не вичерпаний замолоду ігровий потенціал. Жінкам легше, вони ще награються до знемоги із своїми
дітьми та онуками. Чоловіки ж усе своє подальше життя шукатимуть компенсації, віддушин у формі колекціонування марок,
33

 Людмила Крюкова трагічно й загадково загинула у передзим’я 2000 року.
Слідство тяглося довго й безрезультатно.
34
Крюков М.М., Крюкова Л.И. Принципы отражения экономической дейст
вительности в деловых играх. — М.: Наука, 1988. — 205 с.

43

Частина 1.

Оглядова

збирання книг, метушні з блешнями тощо. Усе це підсвідомі
прояви потягу до гри.
А тоді з телеекрану і сторінок тижневика «Говорить і показує Україна» всім бажаючим було запропоновано заповнити
«Анкету учасника гри» і вислати її на загальновідому адресу:
«Київ-1, Хрещатик, 26».

Це був відповідальний момент. Пані режисер Неллі Михайлівна Бондаренко, як той персонаж чеховської «Каштанки», все кудкудакала: «Осрамимся, провалимся»! На щастя,
телеглядачі того не чули і не бачили. Мені ж пригадалися слова мого колишнього тренера, чемпіона СРСР з акробатичних
стрибків Л.Свєшнікова, втім, то старий цирковий вислів: «Хто
боїться, той розбивається».
Бо то лише суб’єктивно видається, що ти, стрибнувши сальто, завагався допіру в повітрі, коли лишилося просто прийти
на ноги. Насправді, панічна думка промайнула ще до відштовхування, зробивши його неефективним. Ну і, як результат, приземлення на карк.
За кілька днів посипалися листи, часом сотні за раз! А в одному з наших наступних турнірів сталося так, що за кількістю
листів наш цикл протягом пари місяців поступався на УТ-1 лише мультикам! Але хто здатен витримати конкуренцію із Волтом Диснеєм або «Ну, Зайцю, стривай!»?!
У відповідь на «Хочу брати участь…» ми розсилали кожному, хто зголосився, бланк Анкети гравця, інструкцію для учасника турніру та завдання 1-го туру.
Завдання нам зараз ні до чого, а з «Інструкцією гравця»
пропонуємо ознайомитися. Щоб не захаращувати текст, подаємо її в Додатку 1.
Спробуйте-но, з того, що прочитали, уявити себе в «шкурі»
учасника турніру. Якою вималювалася перед вами сутність цієї
гри. По тому розглянемо питання її побудови, згодом поговоримо про хід турніру.
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Викладаю карти на стіл. Більшість книг, статей про ігри детально описує їх конструкцію, з чого, між нами, нічого не випливає. Як детальний опис деревини, лаків, технологій, що робилося і ретельно вивчалося, не прояснило досі, чому співають
скрипки Страдиварі? Або як з купи будматеріалів народжується шедевр архітектури? Аналогічно, чому одні набори слів сприймаються, як такі, а декотрі ми зараховуємо до поезії?
Хоч далі я опишу дещо з процесу конструювання і деталей
«Кібернетичного фітотрону», але всьому цьому, навіть якби
я виписав усі технічні нюанси, я не надаю особливого значення. Схиляю до такого ставлення й вас. Існує щось невловиме,
якийсь «дух гри», який поселяється у Грі-1 (Game), і вискакує
як чортик під час Гри-2 (Play). А якщо його немає, то «напрасны
ваши совершенства»…
Як уже згадувалося, про цей феномен писали, зокрема,
Ю. Геронімус і Д. Кавтарадзе. Слідом за ними спробую і я. Що
з того буде?

На  роздоріжжях

Спробую пригадати свої спонуки зайнятися моделюванням в агрономії, цій проклятій в нас Богом і людьми справі.
Якщо брати перший план, а саме так мислили деякі працівники
телебачення, то після розкуркулень, депортацій, голодоморів,
кого ще могло цікавити землеробство? Лани родили в Канаді
й США, звідки нас підгодовували хлібом, а тут усі тікали в міста, клянучи працю при землі.
А все ж, я так розумів, земля, то щось первинне, потяг до
неї закладений в самих людських генах. Навіть на власному
прикладі інтелігента в третій генерації — я знав, відчував це.
Може тому школярем бігав на Станцію юних натуралістів, що
на Куренівці, щепив помідори до картоплі на грядках попід
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вікнами нашої напівзруйнованої війною оселі на березі річки
Либідь.
Спостерігав я і те, з якою пристрастю міські мешканці греблися на своїх дачних ділянках. Певен, надихала їх не
лише перспектива з’їсти щось своє. Пригадую в цьому зв’язку
оповідання А. Чехова «Крыжовник», де, гадаю, автор дещо
переборщив.
Листи учасників телетурнірів М. Радиш, Н. Гладуненко
підтвердили згодом ці мої завбачення.
Можливо, десь на рівні підсвідомості, вплинула на нас і пропаґандистська тріскотня з нагоди проголошення Продовольчої
програми СРСР (яка згодом луснула). На ухвалу ж «верхами»
рішення про постановку гри на УТ-1 це мало, безумовно, позитивний вплив.
Дивна це фірма УТ, що її всі завжди (і доречно!) лаяли, з якою мені вперше судилося стикнутися впритул у 1978–
1979 роках. Тоді я провів три передачі, частково в прямому
етері, на комп’ютерно-кібернетичні теми.
Ззовні про будову на Хрещатику, 26, як і більшість із нас,
я мислив як про храм високих патріотичних поривань. Але, переступивши поріг, опинився в атмосфері російської мови. Від
цього війнуло перш за все, непрофесіоналізмом. Якби ж так
спілкувалися інженери відео монтажу чи працівники фоноархіву. Але й режисери, редактори, оператори навіть під час репетицій і зйомок перетворювали наше спілкування на якийсь
мовний вінегрет, перманентний макаронізм!
Забув уже ім’я, але моя перша мила редакторка правила мої
мовні помилки, послуговуючись… російською мовою. Я розумію, вона — філолог з вищою освітою, щось про українську
мову, можливо, знала більше за мене. Але ж я експромтом, у прямому етері говорив українською, можливо з якимось огріхами,
а вона нею, як розмовною, геть не володіла! То мені, пардон, чхати було на її вказівки!
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Ще більше вражали декотрі диктори. Якось у спеку я завітав на зйомки в сорочці з короткими рукавами. Скандал! Десь
у дикторських покоях розшукали шафу з «черговими» піджаками і краватками. Тут таки я, вирядившись мов опудало, вирішив «увійти в роль». Занурився у фотель, закинув ноги на журнальний столик, коли саме заходить дикторка Зіна. Я, скинувши ноги долі, звернувся до неї рідною мовою, вона ж, капосна,
відповідає «тилігентно» московською, я продовжую своєю,
а вона чеше далі. Певно рефлекс офіційної мови спрацьовував
у неї лише коли загорявся транспарант «Микрофон включён»?
Не всі так. Якось у ліфті я звернувся до дикторки Світлани
Ганської, й вона прекрасно відповіла по-нашому. Значить ще існують в Україні диктори, які натурально володіють мовою?!
Але і через десять років, уже в незалежній Україні, коли мене знову занесло на телебачення, я застав ту ж картину. Більше
того, мій тогочасний редактор уже не правив мене, а питався, як
і коли слід говорити. Бо він не відчував чергувань О, Е з І, а також приголосних: рух — у русі і т. п.
Коли я заговорив про те моє здивування із проф. Олександром Пономарівим, той сплеснув руками: «Як телебачення?
Я ж прогнав був його з іспиту з української мови!» Далі він зауважив щось про континґент студентів-журналістів у цілому.
«Але ж, підкинув я, ви самі відбираєте їх на вступних іспитах,
то що ж дивуватися!?»
Що ж до того, скажімо умовно, Васі, то він продовжував робити кар’єру і тут, і віщаючи з-за океану. Схоже, мова, то щось
вторинне на УТ! І персонал там добирають все більше з рябоцебесеньких.
Якось режисер нашого циклу розповіла, що вчилася в театральному інституті разом із Нілою Крюковою. Ніла всіх вражали своїми успіхами, і говорили нишком, що то буде друга Марія
Заньковецька. Коли ж дійшло до розподілу випускників, наша
Неля потрапила до провінційного театрику, де й завершила
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кар’єру акторки, а Нілу ніхто не взяв. Вона ще говорила розгублено: «Невже я ні до чого не вдатна?»
Зараз Ніла Крюкова — Народна артистка України, майстер
художнього слова, солістка Національної філармонії. До драматичних театрів вона так і не потрапила. Але, якщо хтось шукає
взірець усної української мови, — слухайте Нілу Крюкову!
Розповідали, що якось після концерту до неї підійшов
Олесь Гончар і сказав: «Я вперше усвідомив, яку річ написав!»
Але з екранів телевізорів, репрезентуючи нашу націю, викаблучуються різні вєрки сердючки.
Втім, гадаю, саме україномовний режим, завбаченій для ведення телегри, спрацьовував на користь наших циклів. Оскільки «теорії» декотрих академіків «науково» передрікали зникнення мов, зокрема української, шляхом їх злиття, партія, певна
кінцевого результату, не поспішала форсувати події. Бо дбала
про видимість «розквіту національних культур». Я навіть надибував на «рапортички» на столі в редакції — скільки хвилин на добу йдуть передачі тою чи іншою мовою. Гадаю, в наш
час це вже нікого не цікавить. Тоді ж деяких низькооплачуваних україномовних диваків терпіли й тримали напохваті.
А ще працівникам телебачення був (так і досі) притаманний
комплекс раба, попихача. Вони страхаються зробити бодай крок
самостійно, все озираються, щоб усе було, як у пана — Москви.
Просто неприємно часом бачити, як до дрібниць мавпуються
прийоми подачі матеріалу, способи оформлення передач. Доки
це триватиме?!
Тож для мене (і тоді, і зараз) полишається абсолютною загадкою, як вони погодилися на постановку ігрового телециклу? Адже такого не було ніде в світі! Припустимо, про світ ми
тоді нічого не відали, але в Москві точно не було. Головним редактором Головної редакції науково-популярних і навчальних
програм була на той час Віра Миколаївна Бояренко. Але вирі48

Розділ 2.

«Кібернетичний фітотрон» — народження задуму

шувала такі питання не сама вона. Втім, сталося і протривало
шість років!
Слід наголосити на питоме несприйняття телебаченням
серйозних, скількись розумних програм. Причому, в добу
СРСР становище було все ж кращим. Зараз же геть запанувала
«розважалівка», розгулялися процеси брутальної йолопізації
телеглядачів.
Можливо, моя думка звучить для когось суб’єктивно і не
авторитетно, тож наведу висловлювання більш відомих людей.
Ось слова письменника-фантаста Єремея Парнова на пленумі
СП СРСР.
«Телебачення не вимагає від глядачів витрат розумової
праці, оскільки за своєю сутністю завбачає споживацьке використання. Це не ґандж, а об’єктивне єство телевізії. Швидкість
зміни кадрів не надає людини часу для їх осмислення. Вона
вкладає в мозок готові судження. Пакет образів. Пакет ідей»35.
А ось думка естонського академіка Густава Наана.
«Пошматована інформація попри свій надлишок формує
не науковий світогляд, а побутову свідомість, що в підсумку
здатне загальмувати навіть науково-технічний прогрес»36.
І, нарешті, видатний кінорежисер Федеріко Фелліні.
«Усі, принаймні у нас в Італії, прагнуть випродукувати щонебудь якомога дурніше й вульгарніше. Справжнісінький конкурс банальних та шаблонних програм»37.
Усьому цьому слід було дати раду, використовуючи засоби
того ж телебачення, лише запропонувавши новий жанр передач.
Моє становище дизайнера ігор ускладнювалося тим, що
Академія наук, де я пропрацював усе своє трудове життя, імітаційними іграми взагалі, навчального призначення зокрема, не
35

«Лит. газета». — 1987. — 6 травня.
«Сов. культура». — 1983. — 3 лютого.
37
«Лит. газета». — 1985. — 25 вересня.
36
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цікавилася. Ще й тому, що не мала в своєму складі континґентів
учнів-студентів. Хіба аспірантів? Тому й такої тематики в академічних сферах не було, а мої намагання запровадити її терпіли фіаско.
На спроби будь-яких нововведень впливала і загальна атмосфера. Авторитарний режим, який панував у країні, тому
так і називався, що робив ставку на «маститих» старих, заслужених, загалом, недужих людей та ще й ґатунку — «Сталінське плем’я». Тоді як нові ідеї генерують, здебільшого, молоді люди. Нехай половина, три чверті з них — то пусті фантазії. Але
трапляються прориви, які перекривають усі видатки. Оті персональні комп’ютери, що нині полонили світ, повстали зусиллями кількох молодиків, які орудували в старому гаражі. Але
хто в нас готовий вкладати кошти в пориви молодих? Чи не тому наша система зійшла на пси, а все нове потрапляє до нас з-за
кордону?
Раніше наша здібна молодь скніла, товкла воду в ступі тут,
вибиваючись поволі у «метри». Тепер вона просто їде на Захід
і осідає там, знаходячи умови для творчої праці.
А все ж, будьмо справедливими. Одна моя колега якось сказала: «Ми маємо бути вдячними В.М. Глушкову, що все життя
могли займатися цікавими речами». Себто, окремі керівники
науки, хоч не могли підтримати офіційно, але дивилися крізь
пальці на творчі пошуки частини своїх співробітників. Щедрі
асигнування, які сипалися на дослідження задля військових
потреб, давали директорам змогу підгодовувати і таких диваків.
Їм, принаймні, справно видавали платню, оплачували поїздки
на конференції, друкували.
Дошукуючись джерел ідеї телеігор, не можу оминути і прагматичні міркування. Гадаю, що написати роман на 500 сторінок легше, ніж збірку оповідань такого ж обсягу. Бо в романі
є стрижень — доля якоїсь людини чи родини, а решту можна
«накручувати», як це наочно можна бачити зараз у «мильних»
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серіалах. А оповідання вимагає від автора на меншій кількості
сторінок втілити завершений сюжет, що в сумі потребує більших зусиль.
Пригадую і розмови з Леонідом Волковим-Ланніт. Вельми
цікава особистість. Він працював у редакції газети «Правда»,
яка у повному складі загриміла на початку 30-х на Колиму. Єдиний з усіх вцілів, якщо не рахувати переламаного хребта, і повернувся до Москви. Був автором книг про історію портрету,
іконографію, зокрема, Вол. Маяковського, з яким товаришував,
книг з історії грамзапису. Мав одну з найбільших в СРСР приватних фоноколекцій. Останнє і привело мене до його оселі на
Кузнєцькому мосту. Він прагнув передати якийсь платівковий
раритет найбільшому колекціонерові грамзапису в Україні —
Сергієві Оголівцю, то я був уповноважений перевезти ту перлину до Києва.
Так от Леонід Пилипович радив писати саме книги, не розпорошувати сили на дрібнички. І ця думка спрацювала на ідею
серіалу: імітаційна модель, а довкола неї накручуються передача
за передачею різні супутні теми, не кажучи вже про азарт власне гри.
Не пам’ятаю, що було перше, а що друге, але влітку 1979 року, відпочиваючи родиною на базі Інституту кібернетики в Жукині, поки діти плескалися в Десні й ловили рибу, я почитував
у затінку роман Г. Гессе «Гра в бісер». Тепер важко визначити (проминуло бо понад 30 літ), що саме у цьому романі, а може в передмові до нього Дмитра Затонського, навіяло ідею гри
в етері. Може гра за посередництвом радіо, про що йдеться в цьо
му творі Нобелівського лауреата?
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Розділ 3
Три кити
«Кібернетичного фітотрону»
Не знаю, які обриси гри вималювалися у вашій уяві після
знайомства з текстом «Інструкції». Але це дійсно все, що повідомлялося телеглядачам, якщо не зважати на наші балачки
з екрану і коротенькі інформації в тижневику «Говорить і показує Україна», наприклад, у числі 41 980. Що ж все-таки привернуло до нас увагу телеглядачів, звабило їх до участі в грі?
У свій час я робив виписки з листів телеглядачів. Вони дещо
прояснюють, тож цитую.
Дмитрієв Микола, робітник радгоспу, с. Буйволове, Сумщина:
«Відразу хочу висловити Вам подяку і моє велике задоволення від телегри. Признаюсь, анкету я вислав тільки тому, що
гра стосувалась сільського господарства, а ось тепер, виконавши завдання першого туру, я думаю, що вчинив дуже добре.
Адже, щоб проставити три колонки цифр, я із задоволенням
робив розрахунки цілий вечір. Спасибі за таку телегру».
14 березня 1980

Бондар Ніна, учениця 10-го класу, С. Підгайне, Київщина:
«Спасибі вам, що організували ділову гру. Гра мені допомогає глибше задуматись над проблемами такого близького сіль52
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ського господарства. Перше завдання інтересне, але все ж таки
важке.»
Юц Лариса, м. Нижньогірськ, Крим:
«Мені дуже важко працювати, тому що «Агровиробничий план» і «Інструкція» надіслані мені на українській мові,
тому в [моїй] роботі є помилки. Я не зрозуміла останнього
пункту…».
16 березня 1980

Лист процитовано мовою оригіналу. Додам, що всі наші ігрові телецикли послідовно велися українською мовою.
Гладуненко Ніна, службовець, смт Любар, Житомирщина:
«На жаль, не можу (до сих пір) побачити Вашу передачу.
Але з газет, «Інструкції гравця» багато чого зрозуміла… Не
знаю, чи суперечить це правилам гри, але одне поле вирішила
засіяти горохом. (Ні, це не суперечить. — Л. І.). Привабило те,
що із запропонованих нам с/г культур, лише після нього збільшується врожай інших.
Одне поле вирішила залишити під паром (ось це суперечить правилам гри! — Л. І.). Але, щоб трохи збільшити врожайність цього поля, вирішила вивезти на нього зимою трохи
органіки, щоб, коли танутиме сніг, частина поживних речовин
увійшла в ґрунт. Тільки одне непокоїть цього ж кібернетичній
машині не поясниш. Тож не знаю, чи все вірно зробила за правилами гри. І якщо на мене чекає штраф, то це буде добра наука
на майбутнє».
Звичайно, тут Ніна припустилася порушень. Але цікава її
рефлексія щодо процесів «мислення» машини. Тож, виходить, ми
навчали не лише агрономії, а й взаємодії з комп’ютерами!
«Ну а на закінчення можу сказати, що ваша гра дуже подобається. А вашими таблицями зацікавилися інші товариші,
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більш близькі до вирощування врожаїв, ніж я. І тому постараюсь-таки побачити вашу передачу».
Товариші, які зацікавилися таблицями, насправді замислилися над питаннями імітаційного моделювання процесів у рослинництві. Вважаю, таке пробудження їх цікавості також є нашою заслугою.
Ковалюк Дмитро, учень 8-го класу, Старі Кути, Прикарпаття: «Гра мене дуже зацікавила, і я готовий би далі працювати на благо с/г. У мене деякі прості питання.
1. Чи будуть запрошувати учасників на телестудію?
2. Скільки буде тривати ця гра? Довго чи ні?
Я бажаю, щоб ця гра не мала кінця, а тільки щоб добрий початок!»
20 березня 1980 року

Радиш Михайло, лікар-педіатр, м. Снятин, що на Покутті: «Я особисто під час гри відкрив для себе прекрасний світ
рослин, заново навчився дивитися на їх живлення з практично
вигідної для них сторони. Із задоволенням візьму участь у «Фітотроні»-81, якщо ви продовжите його існування.
І, нарешті, участю в «К.Ф.» я відкрив для себе такий прекрасний світ складних і багатообіцяючих машин, як ЕОМ, на
практиці зіткнувся з однією із них.
Ще раз хочу подякувати вам за можливість спілкуватися
з ЕОМ. Це справді захоплююче і дуже прискорює процес навчання, створює ефект присутності».
Грудень 1980 року

У лютому 1982 знову, вже скінчивши школу, озвалася Ніна
Бондар: «На Українському телебаченні була дуже хороша передача — «Кібернетичний фітотрон», в якій можна було хоч тро54
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хи навчитися землеробству. Я також брала в ній участь. Та тільки про неї і забули, а я так мріяла грати в ній далі…
Цей рік я спробувала сама вирощувати рослини. Добилась,
що вони проросли раніше строку… Тому прошу (якщо хочете,
то й вимагаю) відновити цю передачу».
Як уже згадувалося, дійсно від 1984 року було проведено ще
один турнір «Фітотрону». Але ми забігли в часі далеко вперед.

Перший — агрономія

Так чи інакше, але недавно я розшукав чернетки, датовані
весною 1979 року, з шкіцами імітаційної моделі росту с/г рослин. Вони відмінні від тих таблиць, які ви бачили в тексті «Інструкції». Різновидів рослин там набагато більше, повне число й
типи факторів впливу на їх вегетацію ще не визначені. Та й гра
з усього того ще не вимальовувалася. Так, кубельце якихось думок і задумів.
Бо належало визначити і описати математично залежності
росту рослин й визрівання врожаю від впливом вологи, тепла, освітлення, добрив, розпушення ґрунту, а також негативних чинників — граду, вимерзання-випрівання, якщо йдеться про озимі, кислотних дощів, шкідників тощо. Потім усі ці
(взаємо)залежності пов’язати в одне — алгоритм росту рослин.
Апріорі було зрозуміло, що у формі програми для комп’ютера.
Саме ця програма й була б імітаційною моделлю — основою
для побудови гри. В інших термінах — моделлю відгуку (на дії
гравця, який виступає в ролі рільника). У реальному житті такою моделлю слугує земля. Ви щось засіваєте по весні, ходите довкола посівів, а на осінь підраховуєте прибутки (збитки).
У чомусь поталанить, а решта — як дбаєш, так і маєш!
Згодом я довідався, що такі алгоритми (для кожної з с/г
культур нарізно) називають «продуктивними функціями с/г ви55
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робництва». Надибав у газеті замітку, що в Казахстані розроблено подібну модель для процесу вирощування рису. У ній враховано 50 факторів впливу. Аналогічні роботи відомі стосовно
пшениці, цукрових буряків, зеленого горошку тощо. Але всього
того я наперед не знав, може це і добре. Як казав А. Ейнштейн:
«Усі знають, що (щось) зробити неможливо. Знаходиться дурень, який про це не відає. Він і стає винахідником».
Справді, 50 факторів можуть налякати не те що гравця-аматора, а будь-якого конструктора гри. Проте інтуїтивно я відчував, що ігрову модель таки можна зліпити, хоч потрібного набору знань мені бракувало. Також я погано уявляв обсяг зусиль,
потрібних для реалізації такої спроби. Зважте також, що будьякі набори функцій ще не є грою. Саме думка, як пов’язати все те
в гру, муляла мене.
Тому так добре закарбувався в моїй пам’яті момент інсайту (так психологи позначають раптове прозріння). Я сидів у залі Національної бібліотеки ім. В. Вернадського (тоді це була
просто «Центральна наукова…» і містилася вона на Володимирській), коли раптом у моїй уяві вималювався механізм, алгоритм, реґламент, навіть не знаю, як це окреслити, майбутньої
гри в її телеваріанті!
Якби ця гра проектувалася для постановки в навчальних
авдиторіях, то імітацію одного с/г року можна було б розбити
на етапи: передпосівна підготовка, посів, стан сходів на весну
(для озимих), вплив опадів (чи їх відсутність) тощо. Себто вибудувати такий собі діалог — заходи гравця і реакції на них «моделі відгуку».
Але на телевізії кидати репліки в етер могли лише ми, сидячи в студії, а телеглядачам, по всіх кутках України, лишалося слати листи. Якби ми спробували розсусолити такий поетапний діалог на телевізії, то ігровий телерік розтягнувся б, або
й перевершив у часі календарний! А телеглядачі знудилися б ще
до того й перескочили б на інші, чимось цікавіші канали.
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Саме тоді в мене промайнула ідея «с/г рік за один тур гри»
і, головне, план її реалізації.
Отже, N-й тур гри (він же N-й рік нашого умовного господарювання на землі). Гравець має, спираючись на «державне завдання», укласти план посіву на N + 1 рік. Водночас, проаналізувати, що вродило на його ланах і плантаціях цього року
(а також збереглося в коморах від попередніх врожаїв), і укласти
план реалізації тої продукції.
Звичайно, це вельми наближений підхід до процесу господарювання на землі. Наперед, раз на рік, завбачити всі умови
зростання врожаю. Тим більше, що дані про погоду, як і личить,
наперед не повідомлялися й обиралися у випадковий спосіб,
перед циклом опрацювання на ЕОМ рішень гравців, відповідно до розподілу типів погодних умов у зоні господарювання
(див. Таблицю 7 «Інструкції гравця»). Але вся ця гра будувалася саме на таких узагальнених припущеннях, що й визначило її
особливості. Втім, як це не дивно, ми все ж отримували правдоподібні результати!
Пригадую, як мій перший шеф, зараз він академік, — Володимир Королюк, з яким ми возилися із системою диференційних рівнянь, як я тепер здогадуюсь, вони описували політ
триступеневої ракети, зауважив якось, що помилки в представленні багатофакторних процесів виступають з різними знаками, тому, зрештою, оті «плюс — мінус» взаємно гасяться, даючи в підсумку пристойні результати.
А поки я записав у найзагальнішому виді продуктивну
функцію.
(1)
Hij = F(tk, Wk, Up, Mp, Gji,..),
де i = 1, 2, 3,.. — номер с/г культури,
j = 1, 2, 3,… — номер поля,
k = 1, 2, 3,… номер туру гри,
p = 1001, 1002, 1003,… — номери гравців.
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З певних міркувань їх облік починався від 1000.
Значення змінних: Hіj — врожай i-ї культури з одного гектара j-го поля, tk — сума ефективних температур k-го року, Wk —
кількість опадів за k-й рік, Up — кількість внесених гравцем p
органічних добрив (у тоннах на 1 га), Mp — те саме (у центнерах)
для мінеральних добрив, Gji — фактор родючості j-го поля для
i-ї с/г культури.
Виписана вище функція, можливо, виглядає красиво, але
для практики (і гри) потрібно її представлення у формі, що надається для обчислення значень Hij. А ще, окрім власне формул,
потрібні числові значення величин, позначених тут літерами.
Так чи інакше, але мій потенціал знань з агрономії вичерпався. Слід було вийти на контакт з фахівцями, щоб уточнити
як представлення функції H, так і значення всіх коефіцієнтів і
вихідних даних. І тут пособило телебачення, яке, як це не дивно,
мало (має?) авторитет у масах. Його діячів сприймали повсюдно як богів Олімпу!
Озброївшись листом, ми з «дівчатами» з телевізії мікроавтобусом (були часи!) вирушили до УкрНДІ землеробства38, що
в с. Чабани при дорозі на Одесу. Нас приязно зустріли, зокрема директор — В.М. Євмінов, а потім оточили науковці, яких
дещо заінтригувала наша ініціатива. Так почалася наша співпраця. Моїм консультантам слід було второпати, що то і до чого, мені пристосуватися до нової для мене галузі знань, перекладати те, що я чув від них на мову обчислювальної математики,
формулюючи попутно все нові запитання мовою, сприйнятною
для моїх помічників.
Відтоді не раз і вже не автобусиком, а пішки, я чимчикував
вздовж шосе від масиву Теремків-1, де розташувався Кібернетичний центр АН УРСР, до села Чабани. Усього один проліт
міжміським автобусом.
38

Зараз це Інститут землеробства Української академії аґрарних наук. У 2000му році він відсвяткував свій столітній ювілей.
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Спершу експертами був розкритикований обраний мною
великий набір культур. Запропоновано було обмежитися сімома — основними для нашої зони землеробства — Українського
лісостепу. Так з набору випала кукурудза на зерно, бо тут вона
не завжди дозріває, з тих же міркувань — соняшник, а ще всяка
екзотика, типу маку, гречки.
Втім, почали ми з типів ґрунтів і площ самих полів. Перше — по суті, друге — чиста умовність. Ми тоді мислили катеґоріями колгоспів і радгоспів, то визначили загальну площу
господарства в 1000 га і поділили її на п’ять нерівних частин. Усі
ці дані наведено в Таблиці 1 «Інструкції гравця».
Бонітет — поняття, що стосується родючості ґрунту.
По тому визначили остаточний список с/г культур, прилучених до орбіти гри. Подаю їх (у порядку росту індексу i).
1. Однорічні трави (в перерахунку на сіно)
2. Озима пшениця
3. Цукрові буряки
(2 і 3 — основні товарні культури цієї зони землеробства, тому завдання на їх вирощування визначалося кожного
туру.)
4. Кукурудза (на силос)
5. Горох
6. Картопля
7. Ячмінь
Фахівцям не склало труднощів вписати до таблиці
(в «Інструкції гравця» її номер 2) значення питомої (без внесення добрив) врожайності цих культур для всіх обраних нами типів ґрунтів. Власне, це й було табличне представлення
функції Gij.
Уточнилося й представлення функції H. Я уявляв, що
вихідне значення (оте з Таблиці 2) корегуватиметься шляхом
помноження на коефіцієнти, які відбиватимуть вплив факторів
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людського втручання. Але, як виявилося, в агрономічній науці
її предствляють так:
Hij = (Gij + ΔHip),

(2)

ΔHip приріст врожаю під впливом факторів, що їх регулює
гравець,
ΔHip = ΔUip + ΔMip + ΔR ip,

(3)

ΔUip та ΔMip прирости врожаю коштом застосування, відповідно, органічних та мінеральних добрив, а R ip — позначає
приріст, як реакцію на механічний обробіток ґрунтів: боронування і культивації, бо оранка, сівба, внесення добрив, збір врожаю відносяться до обов’язкових операцій. Очевидно, що приріст врожайності може виявитися нульовим, або й неґативним,
якщо господарювати абияк.
«Неґативність приросту» може видаватися оксюмороном, а насправді то означає, що ми, псуючи ґрунт, створюючи рослинам нестерпні умови росту, зменшуємо тим і табличне значення функції G. Себто, і той врожай, що його можна
було б отримати без внесення добрив, але при належному обробітку ґрунту.
Далі (огрублювати так огрублювати!) ми відмовилися від
урахування нарізно факторів температури і вологості, запровадивши інтегральний коефіцієнт Q.
Qk = f(tk, Wk)

(4)

Його структуризація і розподіл типів погоди в цій зоні
представлено в Таблиці 7 «Інструкції гравця». А в програму
для ЕОМ було закладено числа, визначені на основі реальних
даних з Васильківської (на Київщині) метеостанції. Тут узагальнено понад столітній досвід спостережень. Відповідна таблиця значень Qk, закладена до пам’яті ЕОМ, мала вид:
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Температура/
Вологість

Сухо

Нормально

Волого

Холод

0.8

0.85

0.9

Нормально

0.7

1.00

1.1

Спека

0.9

1.10

1.2

У гру було введено і фактор сівозмін — S. З ними виникла
своя заковика. У реальній практиці вдаються до 7–9 пільних сівозмін і застосовують такі, що виправдали себе віковою практикою. Для них впливи і взаємовпливи чергування культур
давно відомі аґрономії. Але ми не мали права й наміру гальмувати ініціативу, допитливість, зловредність, якщо хочете, гравців. Нумо їм заманеться випробувати ще щось! Машина мусить
на те зважати, у жодному випадку не збиватися, «не губитися»
і видавати щоразу правдоподібні значення.
Але, в такому разі, нам слід було визначити і запам’ята
ти в комп’ютері дані для всіх можливих комбінацій із сімох
с/г культур — 77 числових значень, оформивши усе це як семивимірний числовий масив. Алгоритмічні мови допускають
такі конструкції, але де взяти самі дані? Агрономічна наука такого роду досліди не ставила. Для неї деякі моменти очевидні
апріорі. Загалом, люди одвіку вирощували свій хліб щоденний,
а не гралися!
Тому ми нишком збудували звичайну (двовимірну) таблицю 7 на 7 (див. Таблицю 5 «Інструкції»), заповнення якої не
становило жодних проблем. Кожен «+» в ній, то приблизно 5%
приросту врожаю, а один «−», відповідно, 5% його спаду. Найфатальніше, як бачите, сіяти горох по горохові — 6 «мінусів»,
або зниження врожайності на третину!
Зрозуміло, що для потреб програмування ці символи замінено числами. Але відповідна таблиця не наводиться, вона очевидна.
61

Частина 1.		

Оглядова

Як ви вже зрозуміли, ми дбали в основному про втілення
якісних залежностей с/г діяльності, не надто дбаючи про кількісні.
Відтак, де-факто нами була задіяна двопільна система. Але
ми сподівалися, що гравці засвоять і застосовуватимуть належні
сівозміни. Принаймні усно ми їх до цього спонукали. Втім, будьяке чергування просапних і зернових культур — уже благо.
Таким чином, остаточно функція H набула виду:
Hij = (Gij + ΔHip) × Qk × Si(k – 1), i(k)

(5)

Коефіцієнт Si(k –1),i(k) визначався для і-ї культури k-го року господарювання, відповідно до с/г культури, вирощуваної на тому
ж полі попереднього, k-1 року.
З корегуючими коефіцієнтами Q і S ми розібралися. Лишилося визначити процедури обчислень приросту врожаїв коштом регульованих факторів ΔH. Пам’ятаєте (3):
ΔHip = ΔUip + ΔMip + ΔR ip
Досі ми обходилися табличною формою представлення значень змінних. Надалі це не буде доцільним, бо (див.
Таблицю 6-б) значення доз добрив і число операцій з ґрунтом знаходяться в інтервалі 0-99 (формат 2, як кажуть програмісти). Теоретично, можна уявити табличну форму представлення і тут. Запам’ятати по 99 значень приросту врожаю
для всіх семи с/г культур на кожному з п’яти полів. Але, поперше, де взяти ці дані, а, по-друге, може урватися терпець
і в машини!
Бесіди з експертами малювали картину, яка представлена на малюнках 3, 4, 5. Так органічні добрива діють ефективно при відносно малих дозах. Далі, понад значення Ut (воно
наведене для кожної окремої культури в Таблиці 4) приріст
сповільнюється і, якщо враховувати економічні фактори, стає
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нерентабельним, хоч ґрунту і врожаєві, як правило, це не шкодить.
Натомість, надужиття мінеральними добривами справа не
лише збиткова, але й шкідлива як з огляду екології, так і здоров’я
споживачів с/г продукції.
І тут на графіку (Мал. 4) ми бачимо спершу стрімке зростання приростів врожаю, а після точки Mt таке ж стрімке їх падіння. Якщо виходити з порад Таблиці 4, побачимо, що рекомендовані дози таких добрив розміщуються в інтервалі 4-16 ц. А якщо
хтось (а як це заборонити?) внесе 3, або 93 ц?
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Рис. 3, 4, 5. Графіки приросту врожаїв у залежності від доз органічних,
мінеральних добрив та обробітку ґрунту

Зауважу, що Таблиця 4 подає дози внесення міндобрив для
поля 4 з бонітетом 100 — найродючішого в нас. Для решти ділянок ці дози можна дещо збільшувати (до +30% для поля 1).
Тому для кожного з них існує своє значення Mt. І, очевидно,
доцільно було б не запам’ятовувати наперед усі значення приростів врожаїв коштом втручань господаря, а обчислювати їх
щоразу для конкретних значень Uip, Mip, R ip. Але для цього потрібні аналітичні й придатні для обчислень, представлення цих
функцій.
Агрономи могли дати нам лише по два достовірних значення, по дві точки на кожному з графіків: (0,0) — нуль приросту
врожаю при нульовій дозі добрив і оті (Ut, ΔUt) та (Mijk, ΔMijk).
Але за таких умов побудова графіків кривих високих порядків
була б нічим не обґрунтованою. Тому, з огляду на спрощення,
яких ми вже припустилися, виникла ідея побудови графіків
функцій ΔU, ΔM відрізками прямих. У першому випадкові
просто прямою, а в другому ламаною лінією. На питаннях побудови рівнянь прямих і обчислення проміжних значень дозвольте тут не зупинятися.
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Додатково виникла проблема визначення положення
точки М-, яка знаменує перехід до негативних значень приросту. І тут наука нічим не могла нам пособити. Але практика — купи мінеральних добрів обабіч шляхів, на яких ніщо
живе не росте, свідчила, що така точка має існувати. Ми умовно поклали:
М- = 5 × Мt

(6)

І ще, експерти стверджували, що комбіноване внесення добрив збільшує їх ефективність. Себто,
Δ(U, M) ≥ ΔU + ΔM

(7)

але жодних числових даних навести не могли. Ну а «на пальцях» машині годі щось пояснювати! Тому цю заувагу ми проіґнорували.
Нагадаю, для годиться, що основні мінеральні добрива бувають азотними, фосфорними і калійними. Ці речовини вносяться в ґрунт у макродозах, центнерами на га. Вживаються також мікродобрива, грами якихось там молібдену, селену, цинку
тощо. Добрива бува вносять роздільно по їх різновидах і в різні
періоди життя рослин. Усім цим ми знехтували й визначили одноразове внесення узагальнених мінеральних добрив. Агрономи ще кажуть — туків.
Але найумовнішею була введена нами функція ΔR.
Зверніть увагу (Мал. 5), її початкове значення від 3-х до
5-ти. Менше трьох разів (оранка, посів, збирання врожаю) про
сто не може бути, тоді бо H = 0. A якщо заплановано вносити
добрива, то це ще одна-дві операції. Щодо решти (боронування,
культивація), то тут щось планувати, не знаючи стану посівів
і прогнозу погоди, можна лише в грі.
Ми йшли шляхом відтворення правдоподібності, справжності, діловитості нашої гри. Тому усно, додатково говорили
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про культуру землеробства, ерозію ґрунтів, значення збереження їх структури тощо.
А ще ми виходили з презумпції розумності гравця, уявлення про добросовісність його намірів, тому його плани спушування ґрунтів трактувалися машиною у найвигіднішому для
гравця плані. Якщо ж він писав відверті дурниці, нехтуючи нашими прозорими підказками, то машина його карала. Але наша мета, повторюю, була не ловити на помилках і карати, а, насамперед, поширювати аґропросвіту!
Зазираю оце в таблицю, яка рясніє числами, що, як, коли впливає. Ясно, що 99 культивацій (себто щодня протягом
періоду веґетації) перетворять лан на пустир. І тут функція
(див. мал. 3) має екстремум найкраще значення, по якому різко
спадає. Деталі оминаємо.
Я мав намір подати вам усі таблиці з їх реальними числовими даними. А потім передумав. Від тих цифр, коли я розклав їх на столі, замерехтіло в очах. Реально вони потрібні лише тому, хто наважиться запрограмувати цю гру для котрогось
з комп’ютерів. Між нами, для цього слід було б спершу спитати
згоду автора моделі! Ну а ви, гадаю, і так уже знудилися від довкола математичних розмов?!
Попереднє твердження відноситься до 2005 року. Зараз усі
потрібні деталі для програмування гри викладено в другій частині цього посібника.

Другий — економіка

Отож, ми наловчилися, надаючи значення певним параметрам, «вирощувати» на ЕОМ врожаї с/г культур. Іншими словами, імітувати роботу ґрунту та інших природних факторів стосовно певного набору культурних рослин. Але, погодьтеся, що
все це ще не є грою.
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Десь у передмові йшлося, що одна з визначальних рис
гри — суперництво, а мета — визначити переможця, інакше,
який сенс цього процесу? І чи доцільно в такому разі вживати
термін «гра»?
Звичайно, можливі просто експерименти з імітаційними
моделями, скажімо з пізнавальною метою, подібні до маніпуляцій з хімічними речовинами в пробірках. Вони також можуть
захоплювати, інтриґувати, але не «іграбельністю», а якимись
іншими своїми якостями.
Змагання вважається справедливим за рівності умов для
всіх його учасників. Для реальних обставин така умова штучна,
але в нашій грі вона достеменно витримується. Усі порядкують
на площі 1000 га, яка складається з п’яти однакових для кожного ланів, одержують тотожні завдання і т. п. Але, відповідно до
правил гри, можуть вирощувати різні набори с/г культур, або ті
самі, але на різних полях, на свій розсуд. Відповідно, різнитимуться і результати. Як же їх порівнювати, привести «до спільного знаменника». Що є більшим досягненням — центнер сіна
чи центнер картоплі?
Пролунала пропозиція узяти за того «знаменника» «кормову одиницю». В них агрономи вміють виражати будь-що поживне. Щодо мене, то я так і не второпав, як і з чим ті одиниці їдять, тому не беруся щось вам пояснити. Але уявіть собі, що
з екрану УТ пролунало: «Грицько Петренко виростив N кормових одиниць, а Петрик Гриценко лише M». Ганьба Петрикові! Від таких високих матерій наші глядачі миттю чкурнуть
на інші канали! Так чи інакше, але я виразно відчув, що таке не
згенерує «духу гри»!
На щастя, люди давно винайшли єдиний еквівалент — гроші. Тож чи не ліпше було б нам, так бо і в житті, обчислювати всі
свої здобутки і витрати в гривнях?
Підтвердження цьому припущенню я знайшов через рік
у статті академіка М. Мойсеєва: «Людство ще не винайшло
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ліпшого за гроші мірила продукції. Тому механізми ціноутворення лишаються поки що одним з важелів керування народним господарством. Ціни мають відбивати суспільно необхідні витрати праці. Саме обґрунтовано необхідні, а не середню
собівартість, як твердять декотрі економісти. Відтак, ціни мають виходити з передової теорії та передових методів керівництва»39. Так, але на той момент наш «Фітотрон» уже був задіяний в етері!
Найперше, ще до тих «кормових одиниць», нам слід було визначитися із вартістю виробництва. Якою ціною даються
наші досягнення? Може гра взагалі не варта свічок? Та й, окрім
грошей, важать екологічні моменти, про що буде далі.
Для цього слід було упоратися із цінами. Постійними (у грі)
як от на насіння, обробіток ґрунту, посів і внесення добрив тощо. (Декотрі з них наведені в Таблиці 4 «Інструкції»). Також,
раз заговорили про гроші, слід було заснувати Банк гравців
у «Кібернетичний фітотрон» і встановити річну ставку прибутку на заощадження там. Ми визначили її у 2%.
Щодо цін на с/г продукцію, то тут належало закрутити
фінансову інтриґу. Спершу я, йдучи за канонами (псевдо) соціалістичного виробництва, вирішив ввести дві шкали цін. На
продукцію планових поставок Tp і надпланову Tpp (на лишки
с/г сировини понад обсяги поставок, або таку, що виросла на
«вільних» землях). Було визначено, що:
Tpp = Tp × 1,5

(8)

Скажімо, гравцям був доведений план на дві с/г культури
пшеницю і буряки (мінімум, припустимий засадами гри), це
приклад «м’якого» держзавдання. Якщо гравці зважили на
нього, то принаймні два поля має бути відведено для виконан39

Моисеев Н.Н. Прогресс, план, ЭВМ // Химия и жизнь. — 1980. — № 1. —
С. 2–7.
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ня планового завдання, а ще три вони можуть засіяти на свій
смак і розсуд. Якби завдання складалося з 5-ти с/г культур, то
можна було б говорити про «жорсткий план». Тут уже «Скачи,
враже, як пан каже!», засівай, що велено, або, про що далі, сплачуй чималий штраф.
Але така модель утопічно-соціалістичного раю, я відчув це
нутром, не заграє, бо за такого ладу його дійові особи перетворяться на роботів, що виконують вказівки згори. Повна визначеність: план, що слід робити, сталі ціни, коротше, нудотна благодать.
І тоді я винайшов… ринкові взаємини! Що соціалізм, зокрема в моделі СРСР, то глухий кут, я, всі ми, відчували давно.
Про потреби щось змінювати, судячи з спогадів, розмовляли
і Ю. Андропов з М. Горбачовим. А Іван Франко40 писав про недолугість соціалістичних ідей ще 1903 року. Прохоплювалися
про це багато хто з мислителів, з тих, хто знався на людському
єстві. Ну а мені, щоб достеменно збагнути це, довелося зайнятися конструюванням ігор.
Багато що пригадалося, зроїлося у цьому зв’язку. І слова
письменника, він же професор-економіст, М. Шмельова: «Ми
збудували економіку, що нагадує будинок для божевільних!»
І те, що В. Ленін (запізно для претендента на генія) зрозумів
це і проголосив був НЕП. І розповіді моєї матері про відносно
довільне життя за тої доби. Та «не довго грала музика». Сосо
Джугашвілі кривавими методами, переступивши через гори
трупів, запровадив «належний» порядок. У підсумку, як сказав наш перший президент: «Маємо те, що маємо!»
Пригадую вислів: «Богу Богове, а кесарю кесареве». Так от,
кесар у нашій грі, то держава, яка спускає хліборобам завдання, чим визначає обсяг контрактних закупок на поточний рік.
«Для душі» хліборобам полишалися оті вільні поля. Нам же
40

«Що таке поступ?»
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для привабливості гри належало визначити більш натуральний, людяний порядок реалізації продукції.
Так виникала можливість надпланового продажу, тим більше, що його ціни були досить привабливими. Але слід було ще
«дозволити», термін часів «збільшовиченої ери», вільний ринок, де ціни складалися б відповідно до попиту-пропозиції. Вони могли за певних обставин бути дуже високими, а могли впасти нижче Tp. Оце і був елемент гри! Фактор, що давав відчуття
волі, право розпорядитися плодами своєї праці, і тим спонукав
думку до пошуку вигоди для себе.
Це, по-перше, вводило в гру ще один (понад погоду) фактор
випадковості, ризику, азарту, себто те, що є необхідним, аби гра
дійсно скидалася на гру.
По-друге, це вимагало наявності групи гравців, що працювало на ідею масової гри. Бо гра сам-на-сам, то, скорше, експерименти з «моделлю вирощування врожаю», свого роду гра
з (проти) природи. Заняття можливе, пізнавальне, але без елементу суперництва і фактору виграшу (ігрового, а не ментального — здобутих знань).
Саме мас-медіа, турніри із сотнями-тисячами учасників,
надавали можливість змоделювати повноцінний ринок. А заочний характер турніру виключав змови гравців поміж собою
проти моделі, усілякі там «махінації». Бо адреси гравців знав
лише комп’ютер (звичайно, і організатори турніру).

Відступ від  теми

На моїх шкіцах побудови моделі, ще до зустрічі з вченимиаґрономами, значилася умовна назва гри «Юний хлібороб».
Але вона була скритикована. Бо, по-перше, згори ніби обмежувала віковий континґент гравців. Насправді в нас грав навіть
один учасник Громадянської війни! По-друге, супроти нашо70
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го задуму міг спрацювати той неґативний стереотип щодо праці на землі, який сформувався в суспільстві внаслідок аґрарної
політики компартії від 1917 року.
Так, аналогічно, нам прищепили несприйняття поняття
«націоналіст», навіявши на рівні підсвідомості синоніми до
нього: «бандит», «ворог народу». У той час як воно означає
просто — патріот. Тотожні поняття, але утворені від коренів,
узятих з різних мов.
Згодом, почасти з рекламних міркувань, з’явилася назва
гри «Кібернетичний фітотрон». Перше слово від назви науки,
про яку казали, що вона дарує чудеса. Потім, правда, запанувала думка, що то взагалі не наука! Ну а друге слово мало зрозуміле, але звучить! І, до речі, воно пасувало до нашої (ігрової) дійсності.
Якось згодом ми з ПТС (Пересувною Телевізійною Станцією) вирушили до Інституту селекції та насінництва пшениці,
що в Миронівці на Київщині. Довгі роки тут директорствував
академік Василь Ремесло, тут викохали знаменитий сорт пшениці «Миронівська-808». Ось там ми узріли справжній (у фізичній подобі) фітотрон. Герметична камера, де можна моделювати довільні природні умови — посуху, заморозки, спеку,
вологість тропічного лісу тощо. Усе це давало змогу дещо прискорено, і незалежно від погоди за вікном, вирощувати врожаї
піддослідних рослин.
Але, і це я збагнув років через десять, найліпшою назвою,
що пасувала б до суті моделі, могли стати слова «Фермер» чи
«Ферма». Так, постфактум, прагнучи сконструювати щось привабливе, у що захотілося б грати, я підсвідомо вийшов не лише
на відтворення в грі ринкових взаємин (той ринок ми про всяк
випадок назвали «кооперативним»), а й на індивідуальну форму власності на землю, господарювання на ній!
Ідеї підривати основи колгоспного ладу ні в кого, звичайно,
не було. І ніхто з причетних нічого не доп’яв у ту добу, гаслом
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на прапорі якої було: «Бдительность — наше оружие!» Просто,
прагнення до «грабельности» призвело до перевідкриття нормальних, людських форм господарювання.
Втім, таки трапився один трагікомічний випадок. Під час
другого турніру «Фітотрону» 1984–1985 роки ми дещо змінили студійну складову передач. Почали частіше запрошувати науковців з різних інститутів, виїздити до них на зйомки.
Якось ми вирішили поговорити із економістами про економіку с/г виробництва, взагалі, і її відображення в нашій грі, зокрема. На репетицію завітав якийсь пан-товариш з І-ту економіки АН УРСР. Поговорили, дали йому із собою «Інструкцію
гравця».
Настав день зйомки чергової передачі, а його немає. Зрештою, він приходить — блідий і переполоханий. Вони там читали,
розбиралися, міркували і вловили, о жах, дух ринкових взаємин.
А ринок, підприємництво, комерція, господарська ініціатива,
якщо те не від Політбюро ЦК КПРС, були чи не найбільшими
злочинами в добу «розвинутого соціалізму». Тож цей вчений,
виходячи з ідейних міркувань, дбаючи про чистоту своєї марксистсько-ленінської цноти, оголосив, що не може брати участь
у передачі!
«Кіношка», як я кажу в подібних випадках.
Ніна Никифорівна Сапон — редактор нашої програми, була налякано-засмучена. Гадаю, не тим, що їй могло влетіти по
партійній лінії. Хто б на третій рік турнірів тої гри став би заводитися? Та й вже настав 1985 рік, була проголошена політика
перебудови.
«Як же ми проведемо передачу?» розгублено вимовила вона. Тут я витріщився і (в душі) здивувався. «А як ми грали досі,
протягом років?» — перепитав я її.
Мене завжди дивувало і почасти обурювало, що мене —
зрештою конструктора тої гри, науковця, людину, що вже п’ять
років вела ігрові телецикли, всотувала інформацію від учасни72
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ків передач — фахівців і здійснювала весь комп’ютерний процес обслуговування турнірів, мають тут ні за що. Отой запрошений мудрагель, то, бачте, цабе, а ти ніхто, ніби та ганчірка для
витирання ніг!
Згодом трапився ще один випадок. Запросили ми якось відомого біолога, піонера досліджень з клітинної генетики академіка Юрія Глебу, зараз він, в основному, працює в США. Вести розмову із ним личило б у першу чергу моєму співведучому,
аґроному Едуарду Дегодюку. Але з якихось причин він не прийшов, може трухонув, — все ж у студії академік! А перенести
запис не можна, бо спробуй-но знову спіймати того вченого.
Та й техніка вже була розгорнута, навезено для показу силу різних біопрепаратів та приладів. І довелося мені довгих 45 хвилин підтримувати розмову на теми клітинної та молекулярної
біології. Виручила природжена цікавість і, певно, читання н.п. журналів, зокрема Scientific American. У ті часи він відтворювався в Москві під назвою «В мире науки», поки не згас, а від
1998 року почав виходити у Львові як «Світ науки».
Але вернімося до конструювання нашої приховано-крамольної гри.
* * *
Не пригадую вже детально, якою була формула обчислень
цін вільного ринку. Ми багаторазово її змінювали, добираючи
експериментально більш придатний варіант. Слід було не допускати фантастично високих, монопольних цін. З іншого боку,
не давати їм падати суттєво нижче рівня Tp.
Давалося взнаки і те, що за рік-два ми встигали зіграти не
багато турів. Тому поле добору відповідної формули було вузьке. Та і, якщо щиро, не було сил і часу для детальних експериментів. Це зараз ми призвичаїлися до персоналок. Набрав
щось на клавіатурі, тицьнув клавішу Enter і через якусь мить
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читаєш на екрані результат. Тоді ж слід було набити потрібні
дані на перфораторі, для чого здати їх крізь віконце дівчатам.
Потім, отримавши перфокарти, візуально їх перевірити і, можливо, щось виправити, перебити. По тому віддати колоди перфокарт на машину для обчислень у нічному пакеті. На ранок
приїхати і, бувало, довідатися, що машини з якихось причин не
працювали.
Нагадаю, що в грі були чинними три шкали цін: TPi, TPPi
і TCOMi — планові, надпланові, комерційні.
Усі планові продажі виконувалися машиною автоматично,
не питаючи гравця про його наміри. Тож коли він розмірковував над планом продажу лишків, з поставками державі вже було
покінчено. У ті часи це називалося «Виконати першу заповідь»!
А до банківського рахунку додано:
ZDi = TPi × HDi

(9)

Карбованців (гривень). Тут HDi — замовлена державою
кількість с/г сировини.
Отже до комори надійшло:
HKi = Hi — HDi

(10)

готової до реалізації продукції. Звичайно, якщо зібраного врожаю вистачило для виконання плану закупок. Бо, окрім нуля
сировини в коморі, міг ще бути призначеним штраф (прибуток
із мінусом), про це далі.
Зазначу один нюанс. Цукрові буряки взагалі було заборонено реалізувати на вільному ринку. Вважалося, що всі цукроварні у державній власності, ну а приватним особам та продукція потрібна хіба що гнати самогонку, чому «Фітотрон» не міг
потурати! Тому, що б не запланував із ними забудькуватий гравець, усі буряки реалізувалися машиною коштом надпланового
продажу.
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Решта сировини ділилася гравцями довільно, так, щоб:
HKi = HPPi + HCOMi

(11)

Саме два значення, що в правій частини цього співвідношення, записувалися гравцем у рядки комерційного плану.
Раз існувала «Комора», то не конче було все продавати. Дещо, сподіваючись на вищі ціни наступного року, можна було
притримати.
Подивіться в Таблицю 4. Передостанній стовпчик вказує
там відсоток врожаю, що збережеться на весну в коморі. Буряки
нуль, — про це вже була мова. Картопля… щось не уявляю її стан
та смак на другий рік зберігання, але дано коефіцієнт 0,7. Найліпше, що очевидно, зберігаються зернові. Зерно знаходили бува археологи і в єгипетських пірамідах.
Ще одна заувага, ми не завбачали облаштування насіннєвого фонду. Це відповідає сучасній світовій практиці. Спеціальні
господарства, застосовуючи досягнення генетики, вирощують
насіннєвий матеріал кращих репродукцій, який закуповується і
висівається усіма приватними господарями.
Займемося тепер підрахунками. Прибуток від продажу за
фіксованими цінами остаточно складав:
ZDi = TPi × HPi + 1,5 × TPi × HPPi

(12)

На вільному ринкові, де ціни «грають»:
ZCOMi = TCOMi × HCOMi

(13)

Тож загальний прибуток від реалізації кожної з с/г культур
становив:
Z+i = ZDi + ZCOMi

(14)

Оскільки за певних обставин у грі могла виникнути спокуса знехтувати чи недовиконати контрактні завдання, бо продаж
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надпланової продукції за вищими цінами міг видатися комусь
вигіднішим. Щоб нейтралізувати подібні прояви «несвідомості», було запроваджено штрафні санкції. Визначено норми
штрафів.
За повне ігнорування завдання (замовлена с/г продукція не
вирощувалася взагалі) нараховувався найвищий штраф:
Pi = 1,5 × TPi × HDi

(15)

Це можна витлумачити так — «Держава» не отримала те,
що собі планувала, то змушена буде докупляти, як не на вільному ринку, то за цінами надпланових закупівель.
За недовиконання завдання, штраф дещо м’якший — половина від державної закупівельної ціни на кількість недоданої
продукції:
Ni = 0,5 × TPi × ΔHi

(16)

Машина поблажливо трактує цю ситуацію, бо, можливо,
гравець чесно робив усе, що міг, але через якісь об’єктивні обставини не дотягнув. ΔHi — це і є обсяг того, що не вистачило
до замовленої — HDi кількості сировини.
Траплялося й інше зловживання (недогляд?). Гравець заявляв до продажу більше продукції, ніж фактично мав у своїх коморах, себто, блефував. Але з комп’ютерами таке не проходить!
Бо то око, яке все бачить. От і маєш штраф:
Bi = TРi × HBi

(17)

Тут HBi — об’єм того (вільного чи невільного) перебільшення. Але до конфіскацій машина не вдавалась. Незалежно від того, де планував гравець збути цей вид продукції, машина реалізувалася її як планову.
Загальна сума покарань — Z–i за всі можливі різновиди порушень складалась з суми тих Pi, Ni, Bi, де i = 1, 2, 3,.. 7.
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Z–i = Pi + Ni + Bi

(18)

Остаточно, щоб отримати значення чистого прибутку, слід
до Z+i додати (фактично відняти) суму штрафів Z–i і вартість виробничих витрат. На деталях обчислення останніх дозволю собі
не зупинятися, бо то зрозуміла арифметика.
Дивлюся на матеріали і бачу, що можна було б наочніше
подавати дані про виробничі витрати і комерційну діяльність.
Для розвитку комерційного мислення це було б не зайве. Але,
як то кажуть поляки: «Мондри лях по шкодзі»! А може на нас
негативно вплинула популярна в ті часи пісенька «Мы за ценой
не постоим»? Але часи змінюються. Тепер ми прагнемо виховувати не горлопанів, а господарів.
Безумовно, обмежувала нас і ширина паперу для АЦДП,
припустима кількість знаків — 128 в одному рядку. Додавати ж
рядки, то значило б збільшувати загальні витрати паперу в метрах. За що нас і так били й всіляко обмежували.
Якби «ігронути», що можливо зараз, через Інтернет, то
можна було б деталізувати діалоги з гравцями, видавати їм на
дисплеї за їх запитами будь-які обсяги інформації. А вже самі
вони могли б тримати її в пам’яті комп’ютерів, чи видавати на
друк.

Третій — екологія

Визнаю, що екологічні аспекти перебували від початку творення гри на другому, ба, навіть третьому планах. Але, коли моменти опису і програмування «моделі вирощування врожаїв»
та комерції «убовталися», а турнір почав набирати оберти, ми
відчули, що самі добрива і прибутки не становлять усіх проблем
господарювання на землі. Кажуть, життя вчить. Нас воно про
сто присилувало.
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Наголошу ще раз, що формат таблиці «Агрономічний
план», стовпчики для заповнення, їх гравцями — дворозрядні.
Однорозрядні нам не підходили, бо тоді як вписати деякі рекомендовані дози: 20–40 тонн органічних, або 10–16 ц мінеральних добрив? Та й нормативна кількість механічних операцій часом перевершувала 10.
Але це, водночас, давало змогу гравцям планувати до внесення фантастичні дози, що не лише погіршувало справу,
а й часто нищило врожай взагалі. Гальмом могли б стати ціни,
співставлення можливого приросту (спаду) врожаїв і прибутків
(збитків), які це давало, із вартістю власне добрив і операцій з їх
розкидання. Але це методи і аргументи для уважних і розсудливих гравців. «Розбишаки» ж могли писати навмання стільки, скільки вписується, до 99 тонн/центнерів.
І тоді, вже в процесі турніру нами було введено нове поняття (фактор) «Фонд добрив на k-й рік». Його числові значення
надавалися гравцям разом із «Державним завданням». Сьогодні ми б казали «Контрактом на закупки с/г сировини».
Це не лише рятувало ґрунт і довкілля від «захімічення»,
а врожаї від часткової загибелі чи перенасичення нітратами, але
й додавало гравцям «матеріал до роздумів» — зміцнювало дидактичну компоненту гри та її інтригу.
Тепер, уже за умов, траплялося, дефіциту добрив, слід було добре замислюватися. Підгодувати поля під культурами,
що входять до «Державного завдання», щоб бува не сплатити
штрафи за недовиконання плану, чи засіяти цими культурами
поля з вищим бонітетом, а підгодувати неродючі ґрунти, щоб
мати більше сировини для комерційної діяльності?
Додамо, що до порушень, спроб перевершити «Фонд добрив» машина ставилася поблажливо. Якихось спеціальних
штрафів нами не передбачалося. Єдине, що з банкового рахунку
гравця вираховувалась вся сума вартості запланованої ним маси добрив, а їх надлишок конфіскувався, пропадав для гравця.
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А ще, ніби бачачи, що гравець поки «не в курсі», машина в цій
ситуації сама, у найдоцільніший з її «точки зору» спосіб, розподіляла наданий гравцеві фонд добрив.
Цим навіть можна було користуватися. Не певен, правда,
що хтось до того додумався. Перевершити «Фонд добрив», відповідно, на 1 т чи 1 ц (переплата за це буде мізерна) і так, не перенапружуючись, не переймаючись сумнівами, позбутися проблеми дозування добрив коштом «розуму» комп’ютера!
Так ми, і це стосується обігрування всіх екологічних
аспектів господарювання, намагалися впливати на гравців не
адміністративним заходами, а виховуючи їх свідомість і розуміння, що до чого, що від чого.
Попередньо в нас був план проводити один тур гри в один
календарний місяць. Але деяка вайлакуватість гравців і труднощі з оперативною обробкою даних призводили до зволікань
у часі. Цикл крутійні довкола одного туру гри обіймав, як правило, 5–6 тижнів. Але й телевізія — структура неповоротка.
Ми не могли сказати: «Дані готові, дайте нам ефірний час».
Усе бо планувалося заздалегідь. Маєш 45 хв. на місяць одноразово і гуляй!
Тоді ми запровадили передачі двох жанрів. Перший різновид — «ігровий» завбачав обговорення результатів чергового
туру гри, завдання на наступний, огляди листів, консультації.
Другий — науково-пізнавальний. Тут обговорювалися загальні
проблеми біології, аґрономії, землевпорядкування. Ми робили
телеекскурсії до аґролабораторій та до обчислювального центру, запрошували до студії вчених.
Сюди ж вписувалися екологічні теми. Так, говорячи про
шкоду від надужиття добрив, зупинялися і на способах їх внесення, що в моделі прямо не обігравалося. Пояснювали, що органіка, скинута просто на сніг, бува змивається талими водами,
дощами у водойми. Тоді вода там зацвітає, риба труїться, а позитивного впливу на врожай — жодного.
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Часто зупинялися ми на питаннях збереження (покращення) структури ґрунтів. Для чого слід було поменше товктися на
полях тракторам, а, крім того, правильно складати сівозміни.
Наголошували, що останнє дає не лише безкоштовний приріст
врожаю, але й запобігає хімізації та ущільненню ґрунтів. Але
якось функційно обіграти ці аспекти (шляхом преміювання чи
штрафів) ми не спромоглися. Та й чи варто було так деталізувати на тлі деякої примітивності моделі в цілому? Якось я чув
заувагу одного математика: «Чи варто рахувати з точністю до
5-го знака після коми, коли вихідні дані надходять з помилками в 1000%»!?
Був один момент, який ми готові були обіграти, але так
і не реалізували таку можливість. Може ви звернули увагу на
3-й стовпчик у Таблиці 3 «Вміст поживних речовин в центнерах туків у 1 тонні» і значення 0,6. Себто, як добриво, 1 тонна (пере)гною еквівалентна 0,6 ц туків. Хоч, насправді, органічні добрива не лише підживлюють ґрунт, а й покращують його
структуру, втім, зараз не про це.
Зазирніть також в останню колонку Таблиці 4 «Винос
поживних речовин ц туків на 1 ц продукції». Як бачимо, рекордсмен з виснаження ґрунтів — горох, а найскромніше поводять себе картопля і цукрові буряки. Правда, якщо брати
загальний винос, то вони переважать, бо їх врожай з одного
гектару вимірюється сотнями центнерів, а гороху — лише десятками.
Рівень вмісту поживних речовин на початок гри брався
нами за нульовий. Себто, поживні речовини в наших ґрунтах були, але наголос робився не на їх абсолютній кількості,
а на тому, щоб протягом господарювання гравець не погіршував стан своїх полів. Тому в стовпчиках таблиці «Зведення
про врожай … року», який машина друкувала кожному гравцеві, і він отримував цей матеріал поштою, наводилися дві колонки «Було» і «Стало». Але вони, зрештою, у грі зависали,
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бо й нам було неясно, що ж з того усього випливає, що робити
далі. Втім, підказую, що тут є поле для пошуку й збагачення
моделі гри.
На жаль, наші селяни ніколи тривало не володіли землею,
тому не було в них стимулів дбайливо ставитися до неї. Панував
настрій: «И всё вокруг колхозное, и всё вокруг моё». Так, колгоспне, але чи своє?! А ще «Ось збудуємо комунізм і тоді займемося культурою, освітою,.. землею».
Власне, й досі земля не є в нас об’єктом купівлі-продажу.
у Верховній Раді усе точаться безплідні розмови на цю тему.
А зрештою, це призводить до постійного (вже років 300) падіння рівня родючості наших знаменитих колись чорноземів.
У вже згадуваній тритомовій історії Ф. Броделя є і про те,
що українські степи, допіру їх почали розорювати й засівати, давали божевільні врожаї добірної пшениці, якою купці тоді буквально засипали Європу. Відгомін тих уявлень дійшов до наших
днів, коли ми вже в 90-ті роки казали, що можемо прогодувати
всю Європу… Втім, ми відволіклися.
Але сьогодні, принаймні, землю можна взяти в оренду, завести фермерське господарство. Не знаю, чи зумовлене це законом, але логічно було б вимагати, щоб на кінець терміну оренди
ґрунти в господарстві були в стані не гіршому, ніж на її початку.
А в разі погіршення, вимагати від господаря компенсації на користь їх рекультивації.
Якби наша гра програмувалася зараз, неодмінно в кінці останнього туру підбивалися б її підсумки щодо ґрунтів. Тут доречні були б санкції — оцінка і відрахування з банківського рахунку гравця суми збитків.
Нагадую, саме сума на ньому визначала успіхи гравця в турнірі. Тож, після такої переоцінки, лідери турніру в попередніх
турах гри, які проте господарювали по-хижацькому, могли б
поступитися своїм місцем у «Табло гри» більш дбайливим господарям.
81

Частина 1.		

Оглядова

У бесідах ми торкалися й інших аспектів господарювання.
Орати вздовж чи поперек схилів. У першому випадкові дощові
й талі води ведуть до ерозії ґрунтів. Заодно ми наводили дані
про ерозію земель в Україні, заходи боротьби з нею. Говорили і про вітрову ерозію, коли вона трапляється, і як запобігати
тощо. Головне було не збиватися на довгі нотації (до чого мав
схильність милий Едуард Григорович), а закидати нишком корисні відомості, прищеплювати зразки поведінки, але ненароком, принагідно, коли всі канали сприйняття в гравця, захопленого грою, широко прочинені, а вуха так і ворушаться!
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Старт в етері
Йшлося до осені. Обриси нашого «Фітотрону» виразно вимальовувалися на папері, але слід було перенести все це
господарство на комп’ютер, перейти від опису до його чинної
моделі.
Існувала ще одна складова, про яку досі не було мови, бо то
стосувалося не власне «фітотрону», а господарства телетурніру. Отже, слід було збудувати свого роду базу даних, де кожен
запис — то досьє на окремого гравця. Хто він, де мешкає (щоб
знати, куди висилати йому звіти ЕОМ про успіхи/невдачі), що
він планує засівати в цьому турі, що росло на його полях у попередньому, баланс поживних речовин стосовно кожного поля,
справи із банківським рахунком тощо.
Але над усе, немов той сфінкс, височіла найбільша загадка
замисленої справи — скільки осіб братиме участь у турнірі, чи
зголоситься бодай один? Зрозуміло, що навіть десятки гравців,
при всеукраїнському масштабі задуму, то вже був би провал.
Здається, найбільше відчайдушний авантюризм пульсував
у моїх жилах. Бо я розмірковував, який формат відвести під номери учасників 4 чи 5. Себто, гратиме в нас менше 9 999 осіб, чи
набереться до 99 999!
Я навіть завітав був до віце-директора Інституту кібернетики академіка Володимира Михалевича з тим, що ми можемо потонути в листах телеглядачів, тому вже слід звернутися до Президії Академії наук, щоб мобілізувати більші ресурси. Академік
відповів щось таке, що будемо розв’язувати проблеми, завітаємо
до Бориса Патона, коли вони достеменно постануть.
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Зрештою, я зупинився на цифрі 4. А, оскільки за нуль правило число 1 000, то, відтак, потенційно, без перебудови програм,
ми могли б обслужити до 8 999 гравців. Такою була уфундована
нами база даних. На деталях не зупиняюся.
Але лишалася наймарудніша робота — втілити все це в пакет програм «Кібернетичний фітотрон».
Як уже згадувалося, ми зупинилися на машинах ЄС ЕОМ,
які були представлені в нашому Обчислювальному центрі колективного користування багатьма моделями, сумісними поміж собою. Себто, можна було здійснювати обчислення на будьякій з них.
Очевидно, що за мову програмування слід було обрати
ФОРТРАН — найбільш уживану тоді й забезпечену сервісними засобами. Гірше було те, що, ні конкретного досвіду роботи
на ЄС ЕОМ, ні практики з цією мовою я тоді не мав, хоч раніше мені доводилося працювати на всіх типах радянських машин, починаючи від першої (на європейському континенті) —
МЭСМ.
Цю старушенцію, збудовану під керівництвом академіка Сергія Лебедєва у Феофанії під Києвом, я ще застав, коли
1956 року прийшов на роботу до Лабораторії обчислювальної
техніки Інституту математики АН УРСР.
А час квапив. Тим більше, що, окрім цієї, загалом зрозумілої
справи, було ще чимало інших — сценарії, масовка, оформлення, де я не мав жодного досвіду, як і працівники телевізії, якщо
йдеться про ігрові цикли. І тут ніхто не міг мене продублювати,
підстрахувати, бо задум, обрис майбутньої гри, може в чомусь
фантастичний, сидів лише в моїй голові.
І тоді підключилися помічники, яких, правдоподібно, привабила ідея гри (а може передчуття скандалу)!? Першою стала
моя дружина — Валентина, а потім за посередництвом Володимира Кушнирьова, який був на ОЦ якимось начальником, приєдналися пособити наші провідні інженери Володя Грицьків
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та Яків Шмідський. Звичайно, помічників, часом епізодичних,
було багато більше, усіх не пригадати і не назвати. Можу впевнено сказати, що в ті ігрові телецикли в значній мірі витягнувся
весь колектив ОЦ і, почасти, Інституту кібернетики.
Не слід применшувати і заслуг допоміжних служб Телевізійного центру. Розділити оті паперові рулони довжиною в десятки метрів на звіти окремим гравцям, згорнути і розіслати їх
поштою то також був кавалок роботи! Правда, адреси гравців
машина друкувала на самому звіті. Спершу, поки не закомизився поштамт, ми згортали їх подібно до пакетиків з порошками
в аптеках і кидали до скриньок. Такі пакетики із звітами гравцям про їх успіхи та невдачі в перебігу наших телетурнірів, підготовлені комп’ютером, розліталися по всій Україні, доки не застрайкував Київський поштамт.
Пошта почала вимагати стандартного формату пересилань.
На жаль, на відміну від закордонів, у нас тоді не продукувалися
і не практикувалися конверти з прозорим віконцем, що дозволяло б поштарям читати механічно відтворену адресу з власне
документів.
А найбільшою притичиною було те, що телевізійники неґативно сприймали ідею заочної гри. Дай їм гру в студії! Але ж
тоді телеглядачі перетворилися б на уболівальників. Подібно
до ситуації, коли футболісти гасають полем десь у Мадриді чи
Мілані, а ми, напівлежачи у фотелі, споглядаємо це, попиваючи
чай, абощо. Саме масовий, комп’ютеризований турнір за участю телеглядачів був родзинкою задуму і, як з’ясувалося згодом,
здійснювався вперше у світі!
Але, оскільки пани-хазяї цього прагнули, а нам йшлося про
пояснення сутності й технології гри телеглядачам, то для першого виходу в етер ми готували три команди, які мали змагатися поміж собою на очах телеглядачів. Це були учні київських
шкіл: 92-ї ім. Івана Франка та 132-ї, підшефної нашому Інституту, що розташована тут-таки в Теремках-1, і, зрештою, учні
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з селища Чабани. Фактично, діти співробітників Інституту землеробства.
Очевидним стало й те, що вести турнір мені самому просто
не личило. Те, що стосувалося задуму гри та її правил, математичної частини опису моделі, спілкування з комп’ютерами, було
по моєму боці, але розповідати (переповідати підхоплене зі слів
фахівців) про всілякі секрети і тонкощі аґрономії — мені явно
не випадало. І телевізія претендувала (й мала на те право, бо була
одна на всю республіку) на вищий ґатунок!
Згодом, демонструючи гру в різного роду аудиторіях (Москва, Новосибірськ) я робив це самотужки. Але наголос там робився саме на грі, технології ігродизайну, режисурі ігродіяльности, а «модель вирощування врожаїв» сприймалася як щось
дане.
Якось натурально, бо виявляв найбільшу цікавість і схильність допомагати, до нашого гурту прибився Едуард Григорович Дегодюк. Тоді кандидат, нині доктор с/г наук. Він опанував
роль експерта в кадрі. Ну а мені полишилося амплуа (за Г. Гессе)
«маґістра гри», або ігрожокея.
Попутно, все ж, здебільшого, експромтом, ми підправляли,
дублювали один одного. Ну і, обов’язково, мали нишком провокувати учасників у студії, й телеглядачів до участі в грі.

І День настав!

І ось настав День. Якщо не зраджує пам’ять, 10 січня 1980 року. Довжелезні фургони ПТС (пересувної телевізійної станції)
підкотили до стін Інституту кібернетики. Техніки почали розгортати кабелі і шукати місця їх підключення до силової мережі. В залі інститутського музею на тлі його експонатів було
виокремлено куточки для команд.
86

Розділ 4.

Старт в етері

А далі почалося щось не зрозуміле. Пані режисер поставила
мене попереду з мікрофоном наголо в руках. Десь за моєю спиною не у фокусі камер майоріли команди, поміж якими тупцювався Е. Дегодюк, не дуже уявляючи, що йому робити.
Адже моя персона, як і Е. Дегодюка, повинні були бути присутніми в кадрі остільки-постільки. Телеглядачі мали бачити
гравців та спостерігати за їх діями, ходом їх міркувань. Натомість, у центрі кадру, коли я все ж повернувся лицем до гравців,
(і спиною до камер), заблищало те місце, звідки в запорожців
росли оселедці.
Один знайомий мені львівський журналіст, подивившись ту
стартову передачу, зауважив: «За таке режисера і решту «творчого колективу» слід було б розвішати по осиках!»
Персоналок тоді ще не було. А показати роботу з комп’ю
тером ЄС у кадрі не було змоги, в тому музеї їх не експонували.
Бо усієї зали вистачило б хіба на один-два подібні аґрегати. Тому ми у перерві зйомок бігали обчислювати рішення команд до
іншої частини корпусу. Відтак, панувала картина типової «потьомкінської дєрєвні». Що ж, як то кажуть, перший млинець завжди глевкий.
Був ще один момент, який наклався на психологічне тло задуму і його реалізацію. Мої ініціативи, схоже, хвилювали когось
з моїх начальників. Звичайно, не в плані «батьківської турботи» — чим допомогти, аби ми не провалилися.
Ще за рік перед тим мене запроторили до складу однієї лабораторії, яка буцімто займалася навчальними процесами. Як
на мене, товкла воду в ступі й фальшувала «наукові» результати. Але її керівник, ставши паном від науки, сприймав мене,
певно, як кріпака і прагнув своєї пайки.
Дещо смішно, бо, будь ласка, бери до рук мікрофон і говори.
Для цього, як мінімум, слід володіти українською мовою, і то
в режимі імпровізації, а ще бажано не зневажати її прилюдно.
Бажано також мати в серці, щось, що народ сприйматиме. І де87
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щицю фантазії, щоб уявляти і сам ігровий процес і себе в ньому.
Тут же, коли я за півроку до того прохопився був на семінарі, що
планую вести ігри на телебаченні, присутні весело зареготали.
Як свої, так і один метр від педагогіки з Криму.
У цей день «бос», проходячи ніби ненароком повз місце
зйомок, зауважив: «Так, ти переміг!» Я ж, перебуваючи в стані
напівтрупу, не лише не чувся переможцем, а й взагалі не усвідомлював (як і до, й після того), що із кимсь змагаюся. Бо, наразі, мав якесь інше уявлення про місію вченого і сутність занять наукою.
Турнір, попри всі панічні прогнози, потроху розгортався.
Зголосилося, слава Богові, лише близько тисячі осіб. У наших
наступних заходах набиралося понад тисячу. Але тур за туром
учасники відпадали. Дехто задовольнявся знайомством з «Інструкцією гравця». Їх розсилали кожному, хто озвався. Декого
спантеличували погані попервах результати. Але були і вперті,
й азартні.
На кінець 1980 року ми вирішили згорнути турнір. Потрібен був час і сили, щоб осмислити зроблене і обмізкувати щось
нове. Зіграно було 6 турів. Визначилися лідери. Це були Тарас
і Назар Іваненки. Так, ви здогадалися, наші сини.
Це призвело до тихого скандалу. Шановні пані з телевізії
всерйоз вважали, що то підстроїли ми із дружиною. У цьому
зв’язку, перше, я пригадую китайське прислів’я: «Хто погано думає про інших, сам є поганою людиною»! По-друге, якими б ми
були батьками і вихователями, якби змалечку вчили дітей махлювати? Який сенс? Що малюки, зрештою, отримали з рук академіка В. Михалевича двотомовик «Енциклопедії кібернетики»? Так подібний вже стояв у нас вдома на полиці. Але стояли
і були доступні дітям не лише вони, а й сила книжок з багатьох
галузей знань. І це варто було б враховувати.
Очевидно, що хлопці від самого початку крутилися в атмо
сфері гри, серед суперечок про її конструкцію та програмуван88
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ня. Що вони ставили питання (у цьому вони дійсно мали перевагу) і отримували відповіді. Що це просто були метиковані
діти. Як там: «удавсь на всеє зле проворний…»!
Себто хлопці росли не шахраями. Та й гра «Кібернетичний
фітотрон», зрештою, досить проста цяця. А молодь взагалі опановує сучасні комп’ютери й все довкола них зльоту! Є юнаки, їх
звуть хакерами, які через комп’ютерні мережі, попри всі системи захисту, дістаються до рахунків у банках світу, до секретних
баз даних. А тут якась гра, що сама прагне, щоб її розкусили.

Відгомін турнірів з  «Фітотроном»

Ряд відгуків телеглядачів на саму ідею «Кібернетичного фітотрону» ми вже наводили. Але, завершуючи розмову про нашу першу гру, наведу ще кілька реакцій учасників турніру на
власне модель гри, різновиди тактики гравців, наші час від часу
контрзаходи.
Так у котромусь з турів гри ми помітили, що один київський школяр-куцоперчик — Тарас Коцюба дещо браконьєр
ствує, але при цьому виграє. Формально, правил гри, що діяли
на той момент, він не порушував, але демонстрував егоїстичне,
хижацьке ставлення до землі й соціуму (протидії останньому
були задіяні в грі попервах на рівні слів).
Він помітив, що ціни на картоплю, порівняно з іншими с/г
культурами (ось тут не завадили б обчислення в кормових одиницях!) досить високі. Тому всі вільні землі, нехтуючи часом
«державним завданням» пустив під картоплю.
Ми запросили його до студії, сподіваючись вплинути «на
свідомість». Проте дитині нічого не можна було довести, бо вона з точки зору економіки мала рацію! Не могли ж наші аґрономи прямо з екранів визнати радянську систему господарювання — ненормальною, а ідею соціалізму/комунізму — утопією.
89

Частина 1.		

Оглядова

Річ у тім, що основний об’єм городини в СРСР давали присадибні ділянки, бо колгоспний лад доводив свою неспроможність, насамперед, коли йшлося про «дрібниці» різні там петрушки й квасолі. Так було і з «їстивною» картоплею (не тою,
що чорніє в каструлі і надається лише для переробки на спирт).
Тому, щоб у країні було що їсти, штучно запровадили високі
ціни, чим створили стимул вирощувати і продавати городину
державі.
Зараз той хлопак працює в США. Принагідно, маю визнати із сумом, що багато однолітків наших синів, дітей моїх колег
з галузі кібернетики та ігродизайну нині живуть і працюють за
океаном. І рука не піднімається жбурнути в когось з них камінь,
бо тут у нас навіть жалюгідні оклади бува не сплачувалися науковцям вчасно.
Ще одна прикмета. Втім, знов наведу цитату із статті акад.
М.Мойсеєва, бо вона дотична такого ж спостереження: «Фахівці, які застосовують обчислювальну техніку до вивчення складних проблем довкілля, економіки, фізики, соціальної сфери, за
своєю первинною освітою є, як правило, фізики чи математики. Біологів, екологів, економістів серед них обмаль. Людей з гуманітарною освітою немає взагалі. У цьому одна з причин, приміром, того, що в соціально-економічній сфері формальні математичні методи застосовуються лише до аналізу найпростіших
завдань».
Але кут зору й почерк «технарів» буває часом своєрідним.
Процитую дещо з листа студента Індустріального інституту
в Комунарську (як зараз?) Луганської обл. Ю. Ткачова: «У «Фітотрон» я граю вже вдруге. В основному він приваблює мене як
математична проблема. І тому, коли це видавалося мені вигідним, я іґнорував держ. план. Наприклад, хоч штраф за іґнорування держплана склав 210 тис. крб, прибутку було близько
680 тис.
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До речі, збільшення штрафу за іґнорування плану слід було
спершу оголосити, а потім запроваджувати».
Щодо останнього, хлопець мав рацію, але за умов сповільненого темпу гри (листування!), дотримання всіх канонів юриспруденції було б не на користь справі. Цитую далі.
«Навіть цього року, попри штраф (уже п’ятикратний! Л. І.),
я планував посіяти замість трав (явно невигідної культури) цукровий буряк. Але ризик був надто високим, і я посіяв усі п’ять
планових культур, врахувавши сівозміни».
Як бачите, наші адміністративні заходи таки схиляли до раціонального землеробства!
«Оскільки для різних культур добутки врожайності на ціну — різні, то розподіл с/г культур на «вигідна-невигідна» є основним, попри держ. план. Це мій метод гри, і я вважаю його
вірним».
Звичайно, будь-яку гру за правилами слід вважати припустимою. Просто часом вискакували окремі недогляди в побудові
моделі, «захисних механізмів» у ній, або в доборі факторів, що
їх регулювала «держава», себто ми — організатори турнірів.
Ну й те, що, хоч наша гра відтворювала нишком ринкову економіку, а проте зовсім відриватися від дійсності було не реально.
Описувані заковики із Т. Коцюбою, Ю. Ткачовим саме плану
компромісів поміж зажерливістю і здоровим глуздом.
Спроби гравців дурити модель, або грати в брутальний
спосіб були нам на користь, підказували шляхи її удосконалення (або пристосування до реалій). Але часом різні лазівки підказували гравцям ми самі.
Так Юрій Жулідов з Донецьку поскаржився, що в машини
щось не так. Він, зваживши на вигідність вирощування цукрових буряків, засіяв ними три поля й отримав у цілому врожай
понад 219 тис. ц. 60 000 з них машина відрахувала в плановий
продаж, але що було робити з рештою — 159 746 ц?
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Нагадаю, що буряки в грі можна було продавати лише понад план. Але формат колонки плану продаж — 5. Себто, туди
можна вписати максимум 99 999 ц. Решта, 59 747, виходить, має
загинути? Бо коефіцієнт збережуваності буряків у коморі дорівнював нулеві.
У футболі існує поняття «штучне положення поза грою».
А у «Фітотроні» можливий «штучний блеф». Якщо, попри заборону цього для буряків, вписати їх надлишок, оті 59747 ц +
+ ще 1 ц, до колонки «кооп. торгівля», то машина зреагує на те
не як на заборону робити так, а потрактує це як випадок блефу
і тому накладе штраф у сумі ціни отого одного доданого нами
центнеру. По тому, як це й завбачено для буряків, продасть їх усі
159 746 ц за надплановими цінами. У той спосіб малий збиток
дасть гравцеві чималий зиск!
Там була ще одна лазівка, яку я зауважив допіру зараз, розбираючи і пригадуючи «дела давно минувших дней».
Штраф за іґнорування планових завдань нараховувався за
нормою 1,5 планової ціни на все проіґнороване гравцем державне завдання. Але машину можна було обдурити, представивши
іґрорування як недовиконання (силою якихось обставин) плану. Тоді машина нараховувала б штраф з розрахунку 0,5 планової ціни, у три рази менший!
Для цього досить було рік (тур) перед тим залишити в коморі по 2 ц кожної з культур (окрім буряків, з ними цей фокус
не пройшов би). Машина не розрізняє, продає вона новий чи
старий врожай, не навчено було її і визначати — мало його чи
багато. Вона довірлива й просто сприйме ті 2 ц (після «усушкиутруски» може й один) як факт недовиконання держзавдання.
Відтак, додасть до банкового рахунку вартість тих 1–2 ц і накине поблажливий штраф. Але до такої капости ніхто не додумався. Допіру зараз, як відомий фокусник КІО в останній виставі
своїх гастролей, розкриваю я всі «таємниці фітотрону» (зразка
80-х років).
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Листи, листи…

Гортаю стоси листів, пригадую обличчя, деталі, заковики,
що траплялися в ході турнірів «Фітотрону». Зараз уже не актуально, першого чи другого. Гра та сама, й люди не настільки
змінилися.
Листи типу компліментів, вигуків захоплення оминаю. Хоч
це гарна риса, коли люди намагаються підтримати один одного,
сказати добре слово. Якби ж такий звичай панував у пресі!
Але ось слушне побажання, хоч і не зовсім за адресою, яке
висловив С. Третяк, агроном колгоспу з села Дмитрівка на Чернігівщині: «У капіталістичних країнах, зокрема США, існують
тисячі шкіл бізнесу. Чом би нам не створити заочну школу соціалістичного підприємництва, типу «Фітотрону» й видавати посвідчення. Справа, звичайно, не в «корочках», а в тій користі, яку б принесла така школа».
Дівчата-школярки. Валя Аркудіч з Городище-Пустоварівське на Київщині: «Я вирішила після закінчення 10-го класу поступати до с/г інституту на аґрономічний факультет. Багато мені
дала участь у телегрі «Фітотрон». Я також багато дізналась про
агрономію».
Сподіваюсь, ставши дорослою, вона не кляне організаторів
телетурнірів?
Оксана Лященко, 7-й клас цієї ж школи: «Ця гра допомагає мені в навчанні, найбільше з біології».
А ось думка Степана Стеценка, агронома, керівника шкільного гуртка: «Звичайно, ця гра важкувата для учнів 7–9 класів.
А тому доводиться багато уваги приділяти підготовці до кожного нового завдання… Гра підносить ініціативу кожного учасника, кожен намагається виявити свою активність».
Певно, у випадку колективної праці-обговоренні?
Складно… У наш час на стінах висіло висловлення одного із
нині скинутих з п’єдесталу кумірів. Щось таке, що в науці немає
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второваних шляхів, і лише той, хто дряпається крем’янистими
стежками, сягне її сяючих вершин.
Валентин Крекотень з Тернополя: «Мені не вдалося подивитися двох останніх передач, але я захопився, здається, не
на жарт. Мене тепер дуже цікавить література про с/г рослини,
їхню користь, методи вирощування».
Знову написав Микола Дмитрієв з с. Буйволове на Сумщині. Він спантеличений, що в нього врожай сіна сягнув аж
0,0 ц з га!
Коментуючи його лист в етері, пояснюємо, що міндобрив
при нормі 5 ц/га він вніс 8, що забагато для 1-го поля навіть
у вологе літо. Понад 6 ц. вносити було не варто. Але головна помилка не в цьому. Інструкція радить обробляти поле 6–7 разів
(залежно від погодних умов), а Микола запланував аж 9. Однадві зайвих культивації можуть перетворити посіви трав на чорний пар, що й сталося.

Команди і  переможці

Переможців першого турніру (1980 рік) було названо. Але
окремо нами було тоді ж присуджено й вручено (декому вислано
поштою) спеціальні призи.
«За волю до перемоги» Юрієві Вороні, учневі 9-го класу.
Село Боротьба, Прилуцький район Чернігівщини.
Юрко невдало розпочав гру. Уже на старті опинився в хвості. Згодом клас його гри зріс, але інші також грали все краще.
Хоч Юрій посів останнє місце в Табло турніру, але виявив гарні
ділові якості, він вперто боровся до самого кінця. За мужність,
впертість, завзяття й було вручено йому нагороду.
Приз «Найактивнішому гравцеві» з-поміж працівників
с/г» присудили Миколі Дмитрієву. С. Буйволове, Кролівецького району Сумщини.
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Він виявив значний хист до ідей і методів імітаційного господарювання, активно грав і листувався з нами. Його слушну
пропозицію про автоматичний продаж в рахунок планових закупок запасів з комор ми в процесі турніру не реалізували, хоч
знаємо, як це зробити. У наступних моделях «Фітотрону» така
система діятиме.
«Приз Прогресу» вручається подружжю Рашиді та Анатолієві Яцунам, робітникам з міста Києва.
За підсумками 1-го туру вони посідали, відповідно, 84-те та
71-ше місця, але згодом прорвалися у першу десятку гравців.
Приз «За допитливість» присуджено лікареві-педіатрові
з стародавнього міста Снятин, що на Покутті, Михайлові
Радиш.
Тема нашої гри прямо з медициною на пов’язана, але глибоке зацікавлення і уважність цього гравця свідчать про його високий творчий потенціал. Ну а кібернетика і медицина здружилися давно. Приклад тому — академік Микола Амосов.
Приз «За відданість справі» було присуджено Вірі Кава — студентці Дніпропетровського с/г інституту (родом вона
з с. Анастасієвка, Токмаківського району на Січеславщині).
Віра вдало провела турнір. Але вразило нас, що влітку вона
надіслала одну з поправок до свого рішення аж з Нового Афону.
І, хоч це суперечило реґламенту проведення турніру, ми внесли
ті її правки до комп’ютера.
Якщо дівчина на прекрасному грузинському курорті думає
не про розважки, а нашу гру, дошукуючись ліпших варіантів, то
це свідчить про її творчу вдачу, і те, що її серце дійсно прихильне до с/г науки й виробництва, яким вона вирішили присвятити своє життя.
Приз «Найстабільнішому гравцеві» було присуджено студентові 4-го курсу факультету кібернетики Київського університету Петрові Сигорському.
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Після 1-го, 2-го, 4-го, 5-го турів він незмінно був на п’ятому
місці в Табло турніру! Гриміли грози й вили завірюхи, почалися й скінчилися Олімпійські ігри, а Петро незворушно тримався за 5 — мила кожному студентові цифра! Лише раптова зміна цін відсунула Петра у підсумку на 6-те місце. А все ж, клас
є клас!
Приз «Найприскіпливішому гравцеві» було вручено студентові Харківського с/г інституту Олександрові Борщенку,
уродженцеві села Червоне на Сумщині.
Олександр, не маючи, як і решта учасників, документації на
модель гри, дуже уважно вдумливо вивчив її схему, відтворив
формули, закладені в модель, знайшов малопомітну помилку
в нормативних даних, чим безпосередньо посприяв конструкторам гри.
Приз «Романтикові с/г праці» було присуджено Ніні
Гладуненко. Ми цитували один її лист. Ніна — службовець
з селища Любар на Житомирщині: «Результати мої поліпшилися саме тоді, коли я побачила перед собою не просто цифри,
а й уявила те, як добрива вивозяться на поля, і те, як розкинули листочки на ділянці буряки, і те, як на картоплю падає
дощ…». Далі в листі вона сповіщала, що не зможе приїхати до
Києва на урочисте закриття турніру, бо недавно, в січні, в неї
знайшлася донечка, яку нарекли Людмилою. Мила людям,
значить і нам!
Повна несподіванка. Досі ми вирощували віртуальні врожаї с/г культур, а тут почали з’являтися цілком реальні діти! Це,
як і вся шестирічна епопея проведення телетурнірів, нагадало
мені американський фільм «Загнаних коней пристрілюють, чи
не так?». Там також протягом змагання — танцювального маратону траплялися різні непередбачені події. Але, на відміну від
героїв фільму, ми подужали й вижили!
Для другого турніру 1984–1985 років модель гри суттєвих
змін не зазнала. Ми подбали лише про певне олюднення її ходу
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й поглибили форми спілкування з гравцями. Посилилася й науково-популяризаторська складова телециклу.
Новацією стало запровадження командного заліку. Ми помітили, що до турніру записуються часом усім класом, гуртком,
кутком якогось села. Так село Воронків Бориспільського району, що неподалік Києва, вписалося, здається, «від і до»! Тому
ми вирішили спробувати і запропонували учасникам формувати команди. В них мало бути не менше 5-х гравців і своя назва.
Командний залік складала сума результатів п’яти кращих гравців з-поміж членів команди. Але всі члени команд водночас брали участь і в індивідуальних змаганнях.
Усього сколотилося 59 команд з найстрокатішими назвами.
Як от «Кучерявий їжачок», «Чирикалова сім’я», «Зоря вечірня» тощо. В їх складі були токарі, будівельники, лікарі, шофери,
зварники, учні, кухарі, продавці, робітники тощо.
Ми також навчили машину додавати до кожного завдання
по кілька прислів’їв «виховного» змісту. Наприклад, «Привикай до господарства змолоду, то не знатимеш на старість голоду», «Клади гній густо, на току не буде пусто», «Посій жито,
васильки вродяться самі». Прямо з вуст народу процитували:
«Два дощики в маю певно бути врожаю. А ще один у червні —
не треба нам і вчених»!
І ось настав день прощальних зйомок до передачі запланованої на початок лютого 1986-го. На урочисту церемонію прибули представники команд-переможців. Серед них:
1-ше місце посіла команда «Контраст» з села Довжок, що
на околиці Кам’янця-Подільського. Капітан Костя, студент технікуму харчової промисловості.
2-ге місце завоювала команда «Усмішка» з с. Воронків. Капітан Микола Набок, водій.
3-тє місце дісталося команді «Закохані серця». Також с. Воронків. Капітан Василь Карпенко — студент педвузу.
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4-ю, але 1-ю серед чисто учнівських, стала команда «Юннат-1» з села Городище-Пустоварівське, Володарського району
на Київщині. Тренер — вчитель біології Людмила Поліщук.
Вшанували і команди, які підігрували нам у студії, запалюючи своїм прикладом телеглядачів, допомагаючи їм розібратися в суті гри та завдань. Це були: «Надія» — економічний факультет і «Жниварі» — факультет аґрономії та ґрунтознавства.
Обидві з Української с/г академії.
Нарешті, визначилися переможці в індивідуальному заліку.
1. Анатолій Яцун — робітник з міста Києва.
2. Семен Шпільфойгель — учень з міста Новосибірськ.
Тут потрібне пояснення. Батько цього хлопця науковець,
економіст, працівник редакції журналу «ЭКО», не раз писав
про ділові ігри. Себто, був «у курсі». Честь і хвала, що вони
родиною розібралися в інструкції, написаною не знаною їм
мовою, і, навіть без наших усних порад та консультацій, бо УТ
не транслювалося на Сибір (зрештою, як і досі всі Українські
ТВ-канали на Росію), успішно укладали плани.
3. А.М. Гірник канд. філос. наук, Київський інститут вдоско
налення лікарів.
4. Юрій Ткачов інженер з м. Канева, Черкаської обл.
5. Назар Іваненко учень 92-ї школи ім. Івана Франка м. Києва. Ледащо, бо в турнірі 1980 року був другим.
У турнірі «Кібернетичного фітотрону» брали участь представники всіх реґіонів України. Окремі листи приходили з прикордонних областей Молдови, Білорусі, Росії, куди доходили
сигнали УТ-1. Втім, як зазначалося, писали і з Новосибірську
та з Ленінградської області.
Приз «Найліпшому гравцеві з-за меж України» було присуджено Юрієві Максименку, учневі 9-го класу, с. Гдень, Брагинського району Гомельської области.
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Решта учасників, хто доп’явся фінішу турніру, після фінального розпродажу останнього врожаю і решток з комор, отримали докладний звіт, а ще напутнє слово.
Шановний … !
Вітаю Вас з успішним завершенням гри!
Я не видаю посвідчень агронома чи економіста, але маю всі
підстави твердити, що Ви ділова людина і вмієте доводити розпочату справу до кінця!
Зичу Вам успіхів на життєвій ниві!
Завжди готовий до послуг!
Щиро Ваш!
«Кібернетичний фітотрон»

А далі стався Чорнобиль…
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Розділ 5
Urbi et Orbi

41

Цим стародавнім висловом Папа римський розпочинає свої
звернення до вірних у дні великих релігійних свят. Аудиторія
наших ігор була скромнішою, втім, досить вдатною. Ми намагалися щось донести до неї, служили як уміли своєму мистецтву,
люди прислухалися до нас. Але бути першими не лише приємно, а й моторошно. Уявіть собі, нас вислухали, позіхнули й перейшли на інший канал!
Цілком природним було й наше прагнення знайти однодумців — ігродизайнерів з теренів телевізії, щоб поспілкуватися, обмінятися досвідом. Ми прекрасно усвідомлювали, що справа, до якої ми вдалися, є політематичною, або,
як тепер модно казати, багатовекторною: наука, мистецтво,
психологія, соціологія, право і т. п. Що ми, поринувши у все
це, виглядаємо в чомусь і вискочками, і нахабами! Так, ми
потребували і допомоги, і доброзичливої критики, погляду
на наші затії ніби зі сторони. Усе це спонукало наші розвідки на кшталт пошуку позаземних цивілізацій, або «братів
за розумом».
Насамперед, я не пропускав нагод поїхати на всілякі конференції, семінари, школи з ігрової тематики, де виступав, розповідаючи про наш задум і досвід. Колеги ставилися до всього
цього доброзичливо й зацікавлено, але жоден не виявив прагнення відтворити щось подібне. Тоді як, скажімо, Білорусь могла б 1:1 запозичити наш «Фітотрон».
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Ще я вголос дивувався і гримав на наших хазяїв-співавторів від УТ. Усе тому, що вони в жоден спосіб не намагалися
пропаґувати цей свій (наш) досвід.
Тому мені довелося, хоч це було не з руки і ніби нескромно,
узятися за перо самому42. Почасти мене надихала принагідна заувага В.М.Глушкова на заяву групи інженерів: «Ми так працювали, працювали, що ніяк було це описати». На що академік сказав:
«Відтак, даремно пропрацювали. Простіше — розважалися»!

Брак критики

Ситуація, зрештою, складалася дивна. З одного боку, ми
регулярно виходили в етер на 1-му каналі УТ. Яка ще трибуна є більш помітною і далекосяжною?! Здавалося б, чого рем
ствувати. З іншого, так нами поширювалася просто інформація, власне, точилося дійство, але бракувало осмислення того,
що діється. Коротше, того, що можна було б вважати критикою.
Почасти, завдяки нерозвиненості в нас телевізійного мистецтва, його інфраструктури. Іван Дзюба взагалі висловився якось
про неповноту української культури, не рівне представлення
в ній різних жанрів.
І нам, і телеглядачам, і можливим нашим послідовникам була потрібна культурологічна прив’язка цих дійств до певної системи соціально-мистецьких-виховних координат, якесь їх осмислення, розтлумачення суті й прикмет нового жанру, оцінка
якостей його реалізації. Бо просто ділові ігри, були (відносно)
не дивиною, а от про постановку їх на телевізії щось ніхто не
чув. В СРСР, принаймні, такого досі не було.
42
 Иваненко Л.Н. Имитационные игры в условиях массового эксперимента
(принципы и практика) // Кибернетика. — 1982. — № 4. — С. 122–125.
Іваненко Л. Уроки однієї гри // Наука і культура. Україна 1981. — Київ: Наукова думка, Знання, 1982. — С. 181–184.
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Додам, що телевізійна критика, спроби осмислити, прокоментувати, оцінити теледійства, з’явилася в Україні лише кілька літ тому. Не можу не згадати у цьому зв’язку відповідну рубрику газети «День». У Москві дещо раніше. Але в ті далекі часи
вона осібно взагалі не існувала. Щодо ігор на УТ, то вони скніли в тіні «старшого брата», доки «барин» терпів подібне неподобство.

Перші  публікації

Зазираю у чималий список коротеньких публікацій про наші турніри — РАТАУ, «Говорить і показує Україна», «Радян
ська освіта», «Молодь України», «Сільські вісти», «Вечірній
Київ» чим не палітра?! Траплялася й екзотика. Так про семінар
в Юрмалі в газеті «Сов. молодёжь» (Рига) від 14.05.1983 з’явився
допис Р. Ларичевої «Жить «играючи». А 17.07.1985 Жанна
Толордава в газеті «Заря Востока» (Тбілісі) прохопилася заміткою «В «игре» словно в жизни».
Але більше мене вразила, почасти зворушила, увага московської преси. Між іншим, це й ознака класу журналістики.
Десь у провінції щось відбувається. Здавалося б (за столичної
зарозумілості!), що там… Але спрацьовувала зацікавленість
самою ідеєю. Пам’ятаєте, я казав про таку якість стосовно
В.М. Глушкова? Виходить, не обов’язково бути академіком, досить виявляти широту запитів, увагу до життя, що тебе оточує.
Узагальнено, — мати розвинутий інтелект!
Уже не пригадую, як я сконтактував із Валерієм Хілтуненом, який вів рубрику в «Комсомольской правде», згодом очолював там відділ. Він завітав до Києва для інтерв’ю з академіком
Миколою Амосовим. Багато часу це не забрало. Натомість, ми
з ним пробродили пів дня містом, завітали на телецентр, щоб
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переглянути відеозаписи деяких наших програм. Не завадив
йому і мовний бар’єр!
21.07.1980 газета подала його допис — «Выбирай «играючи»! — советует новая программа украинского телевидения».
Це була перша згадка про нас у тодішній центральній пресі
і 5-та публікація про телеігри загалом.
Ще раз «Комс. правда» звернулася до теми телеігор 13.04.1985
у замітці Н. Бєлашової «Игра для архитекторов».
Попри все, досить скоро стало зрозуміло, що публікації на
вітчизняних теренах нічого не дають. Слід було виходити на
міжнародну арену і то з англомовним матеріалом.

Міжнародний дебют

І тут саме з’явилася нагода «засвітитися». Якось мені втрапив до рук бюлетень ISAGA43, де було вміщено заклик д-ра Кеті
Ґрінблат з Ратґерського університету (США) і д-ра Ніко ван
Оденговена (UNICEF) — Дитячий фонд ООН, подавати інформаційні матеріали щодо ігор для юнацтва. Пропонувалася
певна форма.
Що було робити? Заповнив бланки, написав «супроводилівку» і забув про це. Коли раптом колеги доповідають, що
Newsletter No: 39, June 1983 під заголовком LETTER FROM
THE U.S.S.R. вмістив цей мій супровідний лист і анкети стосовно наших телеігор! Остання інформація для читачів уже
очевидна, а той лист спробую навести в зворотному перекладі.
«Дорогі колеги,
На жаль, ISAGA’s NEWSLETTER наш Інститут не отримує.
Але, щойно NEWSLETTER No: 36/April 1982 втрапив до рук
43

ISAGA Newsletter No: 36/April 1982.
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моїх колег: проф. В.І. Рибальського (Київ), проф. Р.Ф. Жукова
(Ленінград) і д-ра В.М. Єфімова (Москва), як вони почали наполягати, щоб я надіслав альянсові UNICEF — ISAGA інформацію про мої ігри для юнацтва.
Телевізійні імітаційні ігри «Кібернетичний фітотрон»
(1980) та «Урбаністика» (1982) привабили гравців різного віку, від 10 до 80 років. Одному з переможців телетурніру’80 було
12 літ.
Додаю також нашу інформаційну листівку, випущену для
відвідувачів Міжнародної виставки «Хімія-82» у Москві.
Моя стаття «Імітаційні ігри за умов масового експерименту (принципи і практика)» була опублікована в журналі «Кибернетика» № 4, 1982. Це видання відтворюється англійською
мовою в USA та UK, відтак, англійська версія доступніша вам
більше ніж мені44.
Соціальні аспекти, питання постановки і застосування цих
ігор висвітлені в моїй статті «Уроки однієї гри» в щорічнику
«Наука і культура. Україна 1981», що його видає Українська
Академія наук і Товариство «Знання».
Але історія мого закордонного зухвальства тим не завершилася. Отримую через якийсь час від Люсі Крюкової лист, писаний дитячим почерком. Вона схвильовано повідомляє, що ця ж
інформація вийшла друком на сторінках міжнародного журналу Simulation & Games, Vol. 14, No: 2, June 1983 у розділі Informal
communication.
Далі вона не полінувалася (що то значить, дівчина з порядної родини! — Л. І.) переписати англійський текст. А від себе
додала «Нам (певно з чоловіком Михайлом, — Л. І.) дуже сподобалися ваші описи ігор. По-моєму, їх навіть не редагували
(хто б там гаяв на це час! — Л. І.), не те, що в наших збірниках.
Тому повністю збережено і колорит і стиль. Причому, англій44
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ською мовою це виглядає навіть натуральніше (ще б пак, мова
вільних країн! — Л. І.). Тим паче, що в цьому розділі «Неформальні комунікації» такий вільний стиль викладу властивий
усім дописам».
Гадаю, окрім люб’язності панства Крюкових, важило й те, що
надрукуватися в «S. & G.» вважалося в нас вершиною людського щастя. Ну а я проскочив туди несподівано, «на дурняка»!
Дивно, але згодом жодної інформації про цей захід — збір
інформації, я не чув. Ще більш дивно, що, зустрічаючись згодом
із Кеті Ґрінблат в Алма-Аті, Києві, де вона демонструвала свої ігри, у Ваймарі, я жодного разу не перепитав її про те починання!

Ініціативи Дмитра  Кавтарадзе

Тут я маю із вдячністю згадати Дмитра Кавтарадзе, який
відтоді почав мене «просувати». (ще кажуть — розкручувати»).
До речі, це вияв саме якостей організатора науки — дбати про
напрямок, а не лише про себе, висапуючи все навкруг, щоб бути
помітнішим. Останнє, зокрема на українських теренах, на жаль,
переважає. Сприяло йому і те, що він був «виїздним». Окрім
того, добре володів англійською мовою. Головне ж те, що він був,
і є, розумною, інтелігентною, доброзичливою людиною.
Так уже на конференції ISAGA 1983 року в Софії він поширював підготовлений мною проспект про телеігри. Жодної реакції! А невдовзі він же запримітив у Бібліотеці ім. В. Леніна
якийсь американський каталог ігор, де, зокрема, згадувалося про
дві гри на телебаченні й було наведено адресу їх конструктора.
«Для бедной Тани все были жребии равны», і я направив лист
до США директорові навчальних програм телебачення штату
Мен (Maine) Еріку Ван де Боґарту. Йшов січень 1984 року.
За місяць надійшла відповідь. Пан Боґарт повідомляв,
що вислав мені два примірники опису своєї «ручної» телегри
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(їх я не отримав досі). Остання обставина змусила мене відмовитися від його пропозиції вислати нам на певен час касети з відеозаписами їх програм.
Судячи з короткого опису в листі, Blueprint реалізувала
процедуру типу нашої «Урбаністики» — рішення гравців з попередніх турів клалися в основу подальшого розвитку гри. Діалог з гравцями, схоже, здійснювався поштою (чи телефоном?).
Наведу його заключні слова: «Please accept my congratulations
on your work… I find the whole idea of working with a computerized
game to be very exciting and challenging». Отож, він вітав мої досліди і додав, що ідея комп’ютеризованих ігор видається йому
такою, що надихає і слугує свого роду викликом (сподіваюсь, не
здоровому глузду).
Цитата наведена не для того, щоб похизуватися. Заскочила мене доброзичливість з боку абсолютно незнайомої мені людини. А було те в роки, коли Віталій Коротич випустив свою
горезвісну книгу «Лице ненависті» про країну (США), де він
згодом не постидався прожити довгі роки, викладаючи в університеті! Мене ж, коли я через 10 років вперше потрапив туди,
приголомшило саме приязне, уважне ставлення тамтешніх громадян один до одного, до іноземців-прибульців, зокрема. Також
тих, хто за кермом, до пішоходів. Не дарма рівень вуличного та
на шляхах травматизму в США у десять разів нижчий за наш.
А найгірше ставимося один до одного ми — брати-слов’яни.
Сумний висновок на схилі літ, та що поробиш!

Варіант — виставки

Ще одна серія моїх спроб заявити про себе і про телеігри
була пов’язана із виставками. Тут і Виставка досягнень у народному господарстві України, і ВДНХ’а в Москві. На цій останній
я якось «відірвав» срібну, а згодом бронзову медалі!
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Виставки давали змогу видавати на крейдяному папері кольорові проспекти. Такі нагоди я не пропускав! Тим більше, що
деякі з них виходили і анґлійською, і німецькою мовами (але
жодного разу — українською)!
Пам’ятаю ще якусь виставку на Нєвському проспекті в Ленінграді. Вже згадувану міжнародну виставку «Хімія-82» у Москві. Тут вперше було опробувано гру через мережу ЕОМ. Машини ЄС стояли в одному з НДІ на Таґанці, а термінал на власне
виставці, що була розгорнута на Красной Прєснє. Щоправда,
термінал був один для двох чи трьох експонентів, тому про гру
для відвідувачів мови не було, але інформація про неї періодично висвітлювалася на екран дисплею.
Наступний шанс з’явився через рік у зв’язку із виставками
наукових досягнень України на Кіпрі та в Гельсинки. Про мою
супровідну поїздку мови якось не виникало. Невиїзний бо! Натомість, мені запропонували підготувати англійською мовою
рекламний ролик на екран дисплею і текст для екскурсовода.
Звичайно, за таких умов перекладати англійською всю гру, яку
ніхто однак без мене не зміг би провести, було б марною працею.
До поїздки підготували одного хлопака, який згодом привіз мені з Кіпру значок виставки і проспекти нашого експоната. Розповів він також, що час від часу люди зупинялися, питаючи, як же пограти в цю гру. Але, як бачимо, демонструвати
своє досягнення в дії Україною на той момент не завбачалося!
Ну а Фінляндія згодом відпала сама собою.

Якщо гора  не йде до Магомета…

Часи змінювалися. Почалася перебудова. І тут я знахабнів
настільки, що вирішив сунутися за кордон власною персоною!
Саме надійшла інформація, що у Празі скликається семінар конструкторів ігор «Прага-Дидакта’86». Не питаючи напе107
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ред про саму можливість поїхати, я заповнив папери, по тому
ударом лівої ноги прочинив відповідні двері і подав їх. Запанувала довга мовчанка. Спливали місяці. Зрештою, здогадуючись,
що до чого, я вирішив піти ва-банк.
Певний досвід у мене вже був. З огляду на мої виступи
в пресі з науково-популярними статтями, двома книгами того
ж жанру, які вийшли в «Науковій думці», систематичною роботою на телебаченні, прес-центр, що діяв у нашому Інституті,
щоб пропагувати його досягнення, зокрема просувати до друку
статті його керманичів (часом попередньо самотужки створюючи їх), подав ідею мого вступу до Спілки журналістів УРСР.
Я підготував необхідні папери. Академік В.М. Глушков підписав мені рекомендацію-характеристику. Але на руки мені її
чогось не видавали. Тоді я подумав, що академік, можливо, не
зовсім хазяїн у створеному ним Інституті, що носить зараз його ім’я? І вирішив завітати до «кума» — заступника директора
з режиму.
Представився, мій візаві зробив те саме, додавши, що, як
я маю розуміти, він не просто віце-директор, а ще й полковник
КҐБ, який пильнує тут (у кублі базікуватих мудрагелів) державні інтереси.
Я це прекрасно знав, але спробував зліпити на обличчі вираз захопленого здивування, остраху й цікавості водночас. Може саме такі манівці привели мене згодом до театру!?
Розмова наша нагадувала обопільне інтерв’ю. До скарги мого співбесідника на несвідомість інститутської братії я давав пояснення, що критичність мислення — головна, професійна риса
науковців. Без цього їм нема що робити в науці. Тож і треба їх
терпіти. Ну а, крім того, критичність ще не означає ворожості.
Що всі вони свідомі люди й працюють як вміють і можуть на користь своєї держави.
Найцікавіше, що вже наступного дня мені видали ту характеристику-рекомендацію! Але Спілка журналістів тим ча108
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сом змінила свій статут. До неї почали зараховувати виключно
професійних журналістів, які працюють в органах друку. До того там терпіли цілі зграї академіків та інших авторів дописів
про науку. Тому мій похід виявився пізнавальним, але марним.
Втім, і без тої Спілки мені пишеться непогано!
Тому влітку, коли стало відомо, що термін семінару в Празі
зсунуто на півроку, я вирішив про всяк випадок знову провідати «кума» і поскаржитися на несвідомість інстанцій. Досить
швидко я зорієнтувався, що мої папірюги нікуди за стіни Інституту не вирушали! Звичайно, я і бровою не повів. А далі почув баєчки про небезпеки, які чатують на нас одразу за межами
нашого кращого із світів. Як у тій казочці: «Африка ужасная,
Африка опасная… Не ходите, дети, в Африку гулять…».
Я дещо іронізую, бо всі ми жили і діяли тоді в країні абсурду.
Але даний «кум» вигідно відрізнявся від своїх попередників.
Раніше він був офіцером зовнішньої розвідки. А це фах, що вимагає вмінь, навичок, рішучості. Тут, на відміну від пацюків —
охоронців в’язнів ҐУЛаґу, доводиться ризикувати життям. Тому
він користувався повагою в колективі. І, дійсно, він або вирішував справи, якщо вони були в його компетенції, або казав, що за
це не відповідає. Правда, не ясно, чому мої документи щоразу
гальмувалися?
Відтак, хоч справа ніби зрушила з місця, я забував про неї
думати. Раптом, уже в грудні, був саме четвер, мені кажуть, що
я включений до складу делегації від АН СРСР, і в неділю маю
вилетіти з Москви до Праги. Де Київ, де Прага, де Москва?! Але
ми були привчені зайвого не питати, аби сидіти вдома, а не деінде ще.
У Москві мені вручили закордонний пашпорт, виписаний
МЗС РРФСР! Але ж я був ніби-то громадянином України?! Ще
видали квиток на літак і обміняли дещицю грошей. У складі делегації були знайомі мені люди — дійсно «ігровики», і зовсім не
знайомі, які, проте, працюючи в АН, теоретично могли колись109
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то зайнятися іграми. Гуртом ми попрямували в Шеремєтьєво-2,
де з’ясувалося, що наш рейс призначений на завтра! Ніхто з нас
не вчитався наперед у квитки! Втім, клерки побігали і з’ясували,
що в літаку на Прагу є вільні місця, то нас усіх увіпхали всередину.
Зворотна путь також пролягла через Москву. Додам, що
в подальші роки я вибирався за кордон і повертався назад уже
безпосередньо з Києва. Часи таки змінилися!
Це було загалом 12-те, але перше масове, зібрання дизайнерів ігор з країн «соціалістичного табору». Сенс його полягав в тому, щоб ми перезнайомилися і попередньо обмінялися
досвідом. Щодо мене, то, оглядівшись у тому страшному закордонні, я не узрів там нічого небезпечного і подумав, що й надалі
їздити варто!
Телеіграми зацікавилося було телебачення Словаччини, але
якогось продовження ті розмови не мали. Як часто таке повторювалося й надалі!
На зібрання ігровиків наступного року (Ієна, НДР) я навіть
не подавав папери. Слід було перепочити самому і не переобтяжувати терпіння матусі-батьківщини.
Між тим, колеги дещо мені звідти привезли. Це була медаль
PRAHA-DIDACTA завбільшки з долоню і червоний тубус із
грамотою на папері під пергамент і текстом німецькою мовою:
«…за внесок у галузь методів активного навчання, імітаційного
моделювання та ігор у соціальних експериментах». Міжнародний комітет цих відзнак складався з представників Чехословаччини, Польщі, Болгарії, Німецької Демократичної республіки
та СРСР.
Під час першого візиту до Праги я ближче познайомився
із Мирославом Бóраком, який очолював рух ігровиків у своїй
країні. Його гоббі (скорше пристрасть) складала продукція чеських пивоварів. Тож, зустрівши мене в Празі 1989 року, він почав так активно залучати мене до таїн тої науки, на межі мистец110
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тва, що два поспіль кухлі дійсно розкішного темного пива, спожитого у броварні, заснованій 15… року, скінчилися для мене
в підсумку запаленням легенів. Так я переконався, що підступні
зваби закордоння, то не пусті вигадки!

Гарна  цяця

Усе пробую пригадати, скільки разів сватали наші ігри. Повернемося у 1985 рік, коли зарубіжні ігродизайнери завітали
до СРСР. Мається на увазі 16-ий щорічний семінар ISAGA, що
проходив в Алма-Аті. Не буду поширюватися про сліпучо білі
гори, Медео, яскраве сонце півдня, сучасну архітектуру.
Тут у мене була стендова доповідь. Це свого роду ярмарок
ідей. Кожен одержує шмат дошки і виставляє, що вважає за доцільне: малюнки, фото, заклики, проспекти,.. і чекає, що хтось
підійде і розпитає, що до чого. Мене розшукали представники
казахського телебачення і почали кружляти. Я не мав на меті
будь-що «продатися», бо добре тямив, наскільки все це важко
дається навіть вдома, коли все під рукою і, нехай не керівництво, але колеги, все ж сприяють.
На словах ми домовилися про співпрацю, я вилетів до Києва, і про мене геть забули. Єдине, що лише в мене одного хтось
поцупив зі стенду плакат з матеріалами про телеігри. Чи не свідчення це успіху? «Перемоги» ідеї ігор в етері!
По тому якось прилетіла до Києва пані з телевізії Ленінграду. Говорила, дивилася відеозаписи наших передач. Я проводжав її до автобусу в аеропорт, допомагаючи нести три торти
«Київські». За пару місяців, перебуваючи в Пітері, зателефонував до неї, питаючи, що вони зрештою вирішили. Вона ледь пригадала й зрозуміла, про що йдеться. Невже приїздила виключно
за тортами?
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Лише на початку 90-х мене приємно здивував один семінар у Львові, який протікав виключно в україномовному річищі. Тепер таке побутує і в Києві. Але тоді, підбиваючи підсумки
вражень від відвідин Єревана, Тбілісі, Вільнюса я подумав, що
ці народи мають майбуття, бо тримаються свого. Тут навіть стає
ніяково із нашим «общепонятном». На Закавказзі від нього не
сахаються і охоче щось пояснюють, допомагають. У Прибалтиці
миттю відвертаються. Лише дізнавшись, що ти не з метрополії,
а з України, починають спілкуватися. Наслідки — країни Балтії вже в ЄС та НАТО. Із Закавказзям складніше, але і за них
я спокійний.
На той момент репертуар моїх виступів дещо урізноманітнився, але, загалом, ця діяльність комівояжера, яка не давала
жодних результатів, починала мені набридати.
Приємним винятком з поїздок по закордонню стала для мене 1988 року Варшава. Річ у тім, що в роки поширення відносно
вільнішої польської преси і західних детективів у польських перекладах, я засвоїв ту мову до рівня сприйняття на слух. Тут же
я навіть наважився щось говорити. Не певен, що досконало, але
мене розуміли. Пам’ятаю, вже першого дня, коли ми повернулися до оргкомітету з прогулянки містом, я почув, як стосовно мене запитали: «Тен пан певно з Кракóва?» Невже в мене вимова
з місць, де я ніколи не бував?!
Одна з останніх спроб явитися світові з іграми була пов’я
зана в мене з НДР, де у Ваймарі в червні 1989 року зібралася
ХХ конференція ISAGA. Цьому передував дещо дивний ексцес. Інститут вже притерпівся до мене і випускав до соцбратів,
але цього разу мені доповіли, що закомизилася Президія АН
УРСР. Що сталося?
У країні тривала перебудова перехід на рейки демократії та
розбудови громадянського суспільства. У лютому’89 я виголосив на Установчих зборах Товариства української мови (ТУМ)
програму українізації комп’ютерів та праці над комп’ютерним
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словником нашої мови. Мене було обрано до складу Центрального проводу ТУМ. Що ж таке?
Як завжди, елеґантним копом лівої ноги розчиняю двері,
цього разу Президії АН УРСР, і простую до відділу іноземних
зв’язків. Вислуховую якесь белькотіння від його начальника,
про якусь буцімто постанову, що обмежує… Питаю про її номер,
дату прийняття, ким? Без відповіді. А як же, питаю, Декларація
прав людини, що проголосила невід’ємне право на вільне пересування?
Зрештою, кажу, я прошу у вас не гроші, а свій закордонний
пашпорт. Поїхати я можу і сам. (Квиток «туди-назад» тягнув
тоді на 30% моєї платні). Підбиваючи підсумки, кажу, що все це
схоже на вилазку фашистського підпілля. Основу «фашизм»
я вимовив ще кілька разів із різними суфіксами й префіксами!
З тим і пішов, давши до розуміння, що все це тягне на міжнародний скандал.
Не знаю, що по тому говорилося по кабінетах різної довкола наукової челяді, але за два дні я отримав свій пашпорт. Згодом видали і гроші.
У Німеччині нам сприяли і погода, і культурна програма.
Ляйпціг, Ієна, Ерфурт, Дрезден — маршрути наших екскурсій.
Пригадую, як ми з дружиною постояли біля Бранденбурзьких
воріт у Берліні, позираючи на Рейхстаґ за ними. Перегодом,
неподалік зупинки електрички я запримітив похмурий мур.
То була знаменита Берлінська стіна. Але вже за кілька місяців
вона впала.

Ще удар по пресі

У міру завершення турнірів телеігор, руки (головне, голова) ставали в мене вільнішими, а відсутність належної реакції,
критики відчутнішою. Це спонукало додати до моїх спеціаліза113
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цій: дизайнер ігор, технік-програміст, інженер-програміст, сценарист, ігро-жокей (ведучий телепрограм) і ще бозна-хто й що,
фах критика. Хоч бути водночас у матеріалі й над ним важко і не
завжди продуктивно.
Буквально танцюючи від гасла «Партія — наш керманич»,
завітав якось у Москві до редакції газети ЦК КПРС «Советская
культура». Мене приязно прийняли. Ми обговорили ідею допису, який я невдовзі подав. Минали місяці — нічого. Тоді десь перед новим роком я направив запитально-картальний лист до головного редактора. Листи до Москви тоді йшли не 4–6 тижнів, як
зараз, а кілька днів. Невдовзі до мене зателефонували і прочитали відредагований текст моєї статті. Попри важкість сприйняття
тексту на слух, я зробив пару зауважень, які було враховано.
Зауважу, що так само телефоном мене попередньо знайомили із матеріалами, що йшли до «Комс. правды». Певно, солідні
газети дбають про достовірність і якість матеріалів? Бо в Києві,
під боком, бува відредагують і видадуть таке, що хоч звертайся
до Міжнародного суду в Гаазі!
І ось 12 січня 1984 «Деловые игры» для всех» виходять друком. Я нічого не відаю, але УТ якимись каналами було поінформовано про факт, але не зміст. І тут, певно, спрацював старий
принцип: «Знає кицька чиє сало з’їла», бо, судячи з попередньої реакції «телевізіюшек», вони сподівалися (боялися?) якихось викриттів!
Врешті, газета надійшла до кіосків на Хрещатику. Усі відпружилися, бо я писав лише про наш задум і набутий досвід.
А коли завітав до телецентру, мене урочисто, попід руки провели до кабінету голови Держтелерадіо УРСР. Раніше я ніколи
навіть не переступав поріг керівного коридору. Тут же мені тиснули руку, щось говорили.
Згодом, нахабніючи крок за кроком, я зауважив якось «Круглий стіл» у журналі «Литературное обозрение», який організував В. Ґлазичев, і вирішив: «Прийміть і мого п’ятака».
114

Розділ 5.

Urbi et Orbi

З киян там уже виступили Юрій Щербак — лікар, письменник,
згодом дипломат та Мирон Петровський — культуролог, літературознавець, згодом автор, зокрема, книги про Київ та киян45.
Тож я подав і свій текст — «Альтернативные методы
трансляции культуры». Він не підійшов. Тоді за три місяці пишу новий варіант «Город в игровой системе координат». Знову не
те. Зав’язується листування з редакцією. Я розумію, що мої опоненти мають рацію. Що я чимось порушив принцип «Не в свои
сани не садись». Але вони відчули, що тема, матеріал є, просто
подати його в стилі сприйнятному для «Литобозу», як позаочі
називали той орган, мені не дано. І тоді вони направили до Києва свого літспівробітника — Михайла Ґуревича.
Ми, як колись із В. Хілтуненом, погуляли містом, переглянули записи наших програм, багато про що поговорили. Михайло Юхимович справедливо зауважив, що філологія має свої
методи і аксіоми, хоч представники точного знання не вважають її за науку. Рація, так англомовний світ слово «science» застосовує до математики, фізики, біології, а філософія, філологія,
право до цього переліку не потрапляють.
Перестріли ми Івана Дзюбу, і розмова переключилася на
тему міста в українській літературі. Зокрема, згадувалася творчість Валеріана Підмогильного. Додам, що попри всю повагу до
цього автора — людини трагічної долі, його зверхності до міста
взагалі і старої інтелігенції, зокрема, я не поділяв і не поділяю.
З часом стаття вийшла46! Гадаю, що, зрештою, я виграв. Багато краще, коли пишуть про тебе, а не ти сам про себе. Автор
використав фактичну інформацію з моїх дописів, але подав усе
крізь призму свого сприйняття — людини-гуманітарія
45
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Гуревич М. Любовь, фантазия и расчёт // Литературное обозрение. —
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Хронологія викладу подій була мною дещо порушена, але,
однак, як ви бачите, всі наші спроби заохотити до ігродизайну,
ігрової діяльності з освітньою, просвітницькою чи дослідницькою метою не спонукали вибуху цікавості, потоку пропозицій. Втім, одна «панама» все ж була вималювалася, щоб згодом
луснути.
Телефонує з Москви якийсь пан, представляється сценаристом і каже, що зацікавився ідеєю моїх ігор. Невдовзі ми зустрілися. Він посадив мене в своє авто, і ми рушили на штурм
Останкіно. Подальше нагадувало відому сцену, в якій Остап
Бендер подавав Кісу Вороб’янінова яко «гиганта мысли, отца русской демократии». Тож я стояв із виразом втоми і нудьги, а мій добродійник тим часом проштовхував мене як соліста
(зірку!) телебачення України!
Ліфти, переходи і за кілька хвилин ми, переступивши через
секретарку, опиняємося в кабінеті заст. голови Держтелерадіо
СРСР. Коротка розмова, керівний телефон на Шаболовку, де
містилася редакція науково-популярних програм. Їдемо через
усю Москву туди. Перепустки вже чекають на нас.
Розмова, правда, нічого не дала. Потім ми ще обмінялися
листами, й справа заглухла. «И раб судьбу благословил», як ви
словився О. Пушкін з іншої нагоди. У моїй душі не палав вогонь
бажанням. Ні Останкіно, ні Шаболовка не були для мене омріяними вершинами. Хоч, якби розмова була серйозна, а капіталовкладення — відповідними, можна було б співпрацювати.

Невгамовний Кавтарадзе

Піднімаю якось слухавку, телефонують з Італії. З мішанини
англійських та італійських слів розумію, що кличуть до якогось
показу-розповіді. Одразу відчуваю «руку Кавтарадзе», що згодом підтвердилося. Продовження та справа не мала.
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І от на схилі 1996 року озвався він сам. Йшлося про мою
участь у Першій Російській конференції з екологічної психології, що планувалася в старому корпусі МДУ на Моховій. Місце — супроти Кремля мене влаштовувало, тому я, в дусі доби переходу до ринку, скомандував: «Гроші на бочку»! Життя вчить. Раз бажають побачити і почути мене, то треба йти на
(по)жертви.
Перше, що я відчув у Білокам’яній не без задоволення, що ми
таки віддаляємося від Москви. Що ми вже дійсно різні країни,
і міське життя в нас відмінне. Щодо останнього, то ми підтяглися
до рівня європейської столиці. І, хоч мовні бар’єри ще не виникли, але мислимо ми вже інакше. В нас немає плісняви шовінізму,
але, на жаль, і сяяння націоналізму також. Така собі індиферентність, «Чиї сини? Яких батьків?» Були й ще сумні констатації.
За 10–13 літ, що проминули, я брав участь у численних конференціях, з’їздах, нарадах, фестивалях, конґресах, крутився
по різних радах і комісіях, тож добре уявляв наш континґент
духовної (квазі)еліти. А на цій конференції, прислухаючись до
промов, беручи участь у дискусіях, пересвідчився, що інтелектуальний, інтелігентний рівень тутешньої авдиторії — вищий.
Йдеться не про моральні чесноти (про них судити не беруся),
а про рівень ерудиції, вміння висловлювати думки, глибину
рефлексії тощо.
І, друге, не на нашу користь, що в Росії спостерігається розквіт видавничої справи. Там видають багато, різноманітно, системно і на високому поліграфічному рівні. Але це побічні зауваги.
Головне, що пан Дмитро, плекаючи давні задуми, звів мене
з однією жіночкою від російської телевізії. Її наміри, якщо, звичайно, вдасться добути кошти, були цілком серйозні. Донести
все ж телеігри до російського глядача. Ми попивали кавку, якою
частував усіх оргкомітет, і говорили «за жизнь».
Знаючи про цю зустріч наперед, я привіз силу різних публікацій, які презентував пані Дільбар. Крім того, вже повернув117
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шись додому, написав докладний, на 8 сторінок, план дій, свого
роду сітьовий графік того, що слід зробити для реалізації задуму. Жодної відповіді не отримав. Це вже чисто по-слов’янськи!
Власне, я вперше проробив таку роботу, бо наші турніри
розвивалися еволюційно, проблеми вирішувалися в міру їх виникнення. А тут, ніби підбиваючи підсумки, я здивувався і жахнувся. Як нам вдалося усе це здійснити? Розумна людина, із досвідом не вляпалась би в такі авантюри! А найдивніше, що вони
таки втілилися в життя!
Гадаю, цей матеріал — мій лист до пані Дільбар — не завадило б навести тут. Але, з іншого боку, чи хтось з читачів запалився ідеєю гри в етері? Мене б влаштувало привабити когось
до імітаційних ігор взагалі: дидактичних, культурогенних —
задля загального розвитку.
Був ще один аспект у тому листі. Перше, що я не схильний був
займатися доброчинністю. Зовсім без мене поставити гру не вдасться, але хто покриватиме вартість моїх поїздок до Москви і перебування там? Друге, в який спосіб забезпечувалися б мої авторські
права? Слід було подумати і просто про гонорари. Бо перевести
гру на персональні комп’ютери — то таки кавалок роботи!

118

Розділ 6.

«Осмисляж»

Розділ 6
«Осмисляж»
Попередній розділ було присвячено описові спроб розшукати однодумців, поширити наші концепції та ігри, а також
здивуванню-скаргам на відсутність критики (неувагу з її боку). І, водночас, про деякі наші самодіяльні спроби збагнути
скоєне.
Міждисциплінарне явище, а саме такими є ігри, тим паче — масові, вимагало оцінки й висвітлення їх під багатьма кутами зору, осмислення з позицій різних дисциплін. Про одну
таку «вилазку» в рамках дискусії на сторінках «Литературного обозрения» мова вже була.
Кожна наука має свою мову (жарґон) і кожна оберігає свою
окремішність. Як ми за вимовою відрізняємо полтавця від галичанина, так і тут миттю вираховують чужака й намагаються позбутися. Тому марно прохоплюватися у рамках не свого фаху.
Продуктивніше було б прилучати інших до участі в проекті.
Такі спроби я робив стосовно соціальних психологів, правознавців. Перші покрутилися і пішли, другі поставилися зацікавлено, але витлумачили почуте-побачене дещо своєрідно. Цитую
добродіїв С. Онищенка та В. Речицького47: «…хотілося б підкреслити те, що не до кінця усвідомлюється автором ідеї соціальних ігор Л.М. Іваненко. Саме йому належить пріоритет на
соціальні ігри в Українській республіці, але сфери застосування його розробок значно ширші, ніж міг попередньо завбачити
47

Онищенко С.В., Речицкий В.В. Возможности социальных игр и перспективы демократизации в русле перестройки (опыт УССР) // Актуальные проблемы
правовой реформы. К.: МВССО УССР, 1990. — С. 143–150.
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автор. Гадаємо, що, сам того не відаючи, Іваненко розробив і запровадив майже оптимальну структуру прийняття й опрацювання масштабних політичних рішень широкими народними
масами. Адже практично кожна соціально-політична ситуація
може бути подана населенню як ігрова».
Ну прямо бальзам на душу!
Але розумники-автори забувають, що саме я, збагнувши на
чиє пасовисько потрапив і на чий млин ллю воду, залучив їх до
процесу осмислення! Дійсно, на початку 1980 року багато що
бачилося тьмяно. Але вже за рік-два сутність масової гри як засобу соціального впливу, інструменту керування соціумом стала для мене очевидною. І вже в грі «Урбаністика»(1982–1983)
ми свідомо педалювали саме ці аспекти.
Так, науки по суті різняться своїми мовами, втім, трапляється, що тим зловживають штучно вибудовують лексичні бар’єри
з якоюсь меркантильно-марнославною метою. І тоді плодяться
практично тотожні дисципліни чи напрямки. Такий «інформаційний шум» не йде на користь справі.
Буває і навпаки, коли вчені усвідомлюють близькість сфер
своїх пошуків та розміркувань і поєднують зусилля. Стверджується навіть, що найплідніше наука розвивається на стиках
різних дисциплін.
Мені видається, приміром, що адепти державного права,
політології, соціології, соціоніки, соціальної психології… товчуться на одному полі, часом заважаючи (дублюючи) один одного. Близько до цього кола питань тулиться теорія реклами
та пропаґанди, «виборчі технології» тощо. Гадаю, і масові імітаційні ігри вписуються в це ж ложисько. З часом усе це може
об’єднаються в одну науку. Чи бува не в кібернетику?
Оскільки доля закинула мене в цю галузь, то я спершу спробував розібратися саме із нею. А спонукали мене не лише прагнення довести керівним колегам, що я таки перебуваю в річищі
тематики, яка випливає з назви Інституту, себто знаходжуся при
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ділі, а й цікавість науковця. Щодо протидії стихійному розмноженню наук шляхом породження нових жаргонів, то слід було б
час від часу системно ревізувати сукупність людських знань,
а вже по тому, в разі потреби, змінювати їх усталену структуру.
Такі спроби робилися і в давнину, трапляються і в наш час.
Усталився навіть типаж вченого-універсаліста чи генераліста, який дивиться на світ і осмислює його in general — у цілому
(системно, сукупно). За яскравий приклад такого вченого може
правити один з фундаторів та перший президент Української
Академії наук — Володимир Вернадський.
Побутує також термін вчений-полігістер. Останнє позначає
широту, багатогранність знань, всезнайство. Так характеризували, зокрема, Норберта Вінера, а в ХІХ столітті Ампера. Пошлюсь поки що на книгу, про яку ми ще не раз згадаємо 48, і рушимо далі.

Перший вектор — кібернетика

З цікавістю, саме в період тих моїх роздумів, прослухав я,
забрівши випадково на вчену раду Інституту кібернетики, доповідь про класифікацію наук кібернетичного плану, яку виголосив акад. Олександр Кухтенко. Вчені мужі слухали його досить мляво, бо за натурою були скоріше прагматиками, ніж романтиками науки, і тому схильні були милуватися окремими
деревами, а не лісом у цілому.
Деталей вже не пам’ятаю, але якось ми з Олександром Івановичем законтактували, і я почув про прикрість, що його спіткала. Рукопис його книги на згадану тему давно лежав без руху
в «Науковій думці», бо всі колеги (серед них і академіки!) не
бажали (не могли збагнути?) її прорецензувати, і тим схвалити
48

Поваров Г.Н. Ампер и кибернетика. — М.: Сов. радио, 1977. — 96 с.
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до друку. А Видавництво АН УРСР, хоч автор — академік, через це зволікало. Як я зрозумів з того театру абсурду, формально «добро» на публікацію міг дати науковець будь-якого рангу.
Але жоден не наважувався.
Ясно, що я з цікавістю перечитав текст книги, не погодився
в цілому із змістом, але рекомендував до негайного друку.
Комедія тривала, мене призначили її відповідальним редактором49! Мабуть, щоб було кого, в разі чого, повісити?
Звичайно, не час і не місце вдаватися в деталі, але мій внутрішній супротив, окрім власних відчуттів, живило враження
від статті іншого академіка — Анатолія Дородніцина50. Між іншим, нашого земляка. Приїжджаючи до нас з Москви на різні
урочисті асамблеї, він щоразу виступав українською мовою. Це
сприймалося як «чудачество», але (академікові АН СРСР!) таке пробачалося.
Річ у тім, що наука під назвою «кібернетика» 1948 року з волі Н. Вінера ніби наново народилася. Бо багато раніше,
2 500 літ тому, про науку з такою ж назвою говорив Платон,
а у 30-ті роки ХІХ ст. — Ампер. При чому, останній, схоже, незалежно, не відаючи про попередників.
Н. Вінер подав її в трьох іпостасях — наука про керування
і зв’язок, а) у тварин (біології) і машинах (техніці)51, б) в суспільстві52 , в) у взаєминах з релігією53. Ясно, що два останні аспекти
49

Кухтенко А.И. Кибернетика и фундаментальные науки. — К.: Наукова думка, 1987. — 144 с.
50
Дородницын А.А. Информатика: предмет и задачи // Вестник АН СССР. —
1985. — № 2. — С. 85–89.
51
Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. —
М.: Наука, 1983. — 340 с.
52
Винер Н. Кибернетика и общество. — М.: И-во иностр. л-ры, 1958. — 200 с.
(Англійська назва — The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society).
53
Винер Н. Творец и робот. Обсуждение некоторых проблем, в которых кибернетика сталкивается с религией. — М.: Прогресс, 1966. — 103 с.
(Анґлійська назва — God and Golem, Inc…).
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іґнорувалися в СРСР завжди, бо всі ми volens-nolens54 були тоді
атеїстами й керувалися «єдино вірним і всеперемагаючим»
вченням марксизму-ленінізму.
Але й перший аспект здобув у нас визнання не одразу. Якийсь
час кібернетика числилася за розрядом «буржуазної псевдо науки», а потім її звели до науки про (чи у зв’язку) з комп’ю
терами.
На початок 80-х, коли стало ясно, що комп’ютери в нас не
заграли, а на Заході почалася переможна хода персоналок, партія визнала винуватицею ту ж таки кібернетику, хоч у дійсності
невдатною була сама Система.
Нагадаю Дородніцинське твердження, що існує кібернетика «розмовна», якою ми, на його думку, надто захопилися,
от і сидимо біля потрощеного корита, і кібернетика «дійова».
(Він подав ці терміни анґлийською — talkative & active.) Цю останню, щоб на словах очиститися від скверни, почали називати
інформатикою. Перше ж слово поволі почало зникати з обігу.
Що цікаво. Якось, коли ми в ранзі лабораторії Інституту
математики АН УРСР перебували в селищі Феофанія, що неподалік Києва (тут і зародилася радянська обчислювальна техніка), наш новий, щойно запрошений керівник — доктор фіз.мат. наук В.М. Глушков спитав на загальних зборах (а було нас
усіх під ту пору близько 50-ти, і розсілися ми, хто на пеньки, хто
на колоди чи траву), як на нашу думку слід назвати наш заклад,
що саме реорганізовувався в незалежний.
Я, із притаманним мені остапізмом-бендеризмом — філософський напрямок, який дарує наснагу прихильникам ігродизайну, що я усвідомив допіру на схилі літ, — запропонував: «Інститут кібернетики». Але, хоч табу з цього слова (1957 рік) вже
було знято, майбутній директор заперечив: «Как бы кто чего не
подумал!» — «Але, — не вгавав я, — в Тбілісі так уже названо
54

Хоч-не-хоч (лат).

123

Частина 1.		

Оглядова

інститут!» — «Им можно», — відповів, ніби підбиваючи підсумки дискусії, Віктор Михайлович.
Інститутом кібернетики ми стали від 1962 року. Хочу, принагідно, схвально згадати нашого наступного директора — академіка Володимира Михалевича, який у 80-ті роки, коли кібернетика знову потрапила в неласку, заявив, що дальших перейменувань не буде. Ми збережемо свою назву.
Так чи інакше, але мій життєвий досвід та інтуїція підказували, що кібернетика, насправді, є соціальною, відтак, гуманітарною наукою. Саме тому, з точки зору академіка-математика, — «розмовною». Що ж до комп’ютерів (як і друкарських
машинок, олівців тощо) то вони можуть служити цій науці, але
не є її породженням чи предметом.
А от масові імітаційні ігри, безумовно, відносяться до її
інструментарію! Втім, не певен, що це визнає хтось, окрім мене. У суспільстві панують усталені думки — стереотипи масової
свідомості. Так повелося вважати й баста!
У популярних виданнях про «чудеса кібернетики» до розповідей про об’яву цієї науки в античну добу додавали малюнок
людини-стернового, який скеровує корабель. Ніби це була наука виключно про навігацію. Хоч почасти так. Афіняни навіть
відзначали свята кібернесії на честь кормчих. І Платон говорив
про кібернетику в кількох сенсах. Для нас, насамперед, цікаво,
що він тлумачив її, зокрема, як науку керування людьми, і державою в цілому. Про що свідчать хоча б назва його твору —
«Держава», у якому згадується ця наука.
У Ампера відомі дві публікації з класифікації наук 1834
і 1843 років. До речі, ми знаємо Ампера як видатного фізика,
чиїм ім’ям названо одиницю сили електричного струму. Але основним у своїй діяльності він вважав праці з класифікації наук,
які, як ми тепер знаємо, суттєвого впливу на подальший проґрес не справили.
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Кажуть, що й помилки великих людей повчальні. Можливо! Цікаво, що інший великий француз — Оноре де Бальзак також основними своїми творами вважав зовсім не ті, які схильні
визнавати ми.
Немає сенсу й можливості, йдучи за Ампером, виписувати
повністю дерева дихотомічною класифікації наук, коли кожна наука вищого порядку породжує дві більш низького, а з них
кожна ще по дві і т. д. Але одну галузку все ж розглянемо. Так
«Політичні науки» породжують у нього науки «Етноритичні» й «Етнегетичні». Перші є панівними над «Номологією»
та «Військовим мистецтвом», другі — «Суспільною економією» та «Політикою».
Далі випишемо розгалуження від «Політики». Вона, на
думку Ампера, розгалужуються на «Синкейменику» і «Власне політику». Перша з них, далі, на «Етнодицію» та «Дипломатію», а друга на «Кібернетику» і «Теорію влади».
Як бачите, деякі з перелічених наук нам відомі (що не означає, що Ампер тлумачив їх саме так, як ми зараз. «Теорія влади», приміром, по-сучасному, скоріше за все, — «Соціологія».
Інші чудернацькі назви ні про що нам не говорять. Ці завбачувані автором науки, досі не визначилися, або існують як розділи
якихось інших.
З контексту, переліку родичів кібернетики, випливає її сутність (за Ампером) — це наука про керування соціумом. Її предмет — поточна політика, практичне керівництво державою.
А все, що стосувалося машин, він відносив до технології.
Між іншим, саме тут вузол моїх розбіжностей з акад. О. Кухтенком. Він, як представник технічних наук, включав їх до обшарів кібернетики. Я ж вважав це не слушним.
1843 року в Познані вийшла друком польською мовою книга Фердинанда-Броніслава Трентовського (1808–1869) «Відношення філософії до кібернетики або мистецтва правити народом». Відомо, що її автор був учасником змагань за незалеж125
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ність Польщі, жив у еміґрації в Парижі. Правдоподібно, не був
знайомий з працями Ампера. З деякими деталями його твору
можна ознайомитися за книгою Г. Поварова. Для нас же суттєво відзначити, що й цей автор свою кібернетику бачив у лоні гуманітарних наук.
Аж ніяк не претендуючи на повноту огляду, не можу не згадати особу й творчість Олександра Богданова. Вчений і громадський діяч, він від 1905 по 1909 роки був членом ЦК партії більшовиків, дружив, як тоді казали, «домами» з родиною
Н. Крупської — В. Ульянова (Леніна). Далі через ідейні розбіжності відійшов від політики і працював як лікар, вчений-дослідник і викладач. Загинув 1928 року від дослідів на собі з переливання крови.
Нашої теми стосується твір О. Богданова «Тектологія»55.
Мушу наголосити, що поняттєвий ряд цього твору не має ні попередників, ні послідовників. Власне, це кібернетика в аспектах соціального керування і біологічного життя, але своєрідність концепції та термінології робить цю працю не придатною
до перекладу. До багатьох слів, запропонованих О.Богдановим,
просто немає відповідників у сучасній науковій мові. Звичайно,
читаючи оригінал, книгу можна розуміти, бо в ній нові терміни
визначаються і пояснюються. Але і ця праця, як і попередні від
ХІХ ст., впливу на подальший розвиток науки, що її нарекли
згодом кібернетикою, не справила.
Для ілюстрації наведу цитату мовою оригіналу: «Вся знаменитая троица национальной русской тектологии «авось, небось
и как-нибудь» выражает не что иное, как игнорирование закона
относительных сопротивлений, зависящее от недостаточности организованного опыта и его несвязности, того, что обычно
называют «низкой культурой».
55

Богданов А.А. Тектология: (всеобщая организационная наука). В 2-х книгах. — М.: Экономика, 1989. — 304 с., 352 с.
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Пафос написаного зрозумілий, хоч деякі терміни, погодьтеся, сьогодні нам не відомі.
Цікавий для нас ще один аспект цього твору. О. Богданов,
як і згодом Н. Вінер, зупинився на ролі реліґії в суспільному
житті. Цитую: «Роль реліґії як організатора соціального життя не сприймається на осередненому рівні побутової свідомості
нашої доби. Між тим, саме слово цілком ясно вказує на цю роль,
походить воно від «religare» (латинське пов’язувати) чи від
«relegere» (збирати)».
Невдовзі після перевидання книги О.Богданова відбулася зустріч громадськості Києва із Екзархом України Філаретом (зараз він Патріарх Київський і всієї Руси-України). Церква і реліґія щойно були «реабілітовані», тож зустріч викликала
загальне зацікавлення. І там я, як завжди, вискочив із питанням про соціальне значення реліґії: «Як у принципі ставиться Владика до перспектив спільних досліджень кібернетиків
та богословів на тему «Ісус Христос — соціальний конструктор»? Схоже, високий ієрарх не зрозумів сутності запитання,
або, можливо, потрактував його як вияв зухвальства чи святотатства? Припускаю, що при розмові тет-а-тет ми б порозумілися. Так про значення єдиної помісної церкви в житті держави
Їх святість висловлювалися не один раз. Втім, зала була настроєна в іншому плані, про що свідчила решта запитань.
Час підбивати підсумки. У тій галузці класифікації Ампера,
що була розписана нами вище, серед політичних наук на рівні
першого порядку стоїть «військове мистецтво», на рівні наук
третього порядку «дипломатія», а на сусідній гілці — «кібернетика».
Ампер ніби погоджувався із думкою німецького військового теоретика Карла Клаузевіца про те, що війна є продовженням
політики, але іншими засобами! При чому ці засоби поставлено
ним ієрархічно вище за «мирні» дипломатично-кібернетичні.
Не варто просторікувати на теми, чи доживе людство до часів,
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коли всі свої проблеми вирішуватиме на рівні домовленостей.
Але з усього викладеного (та іншого, що полишилося за межами
цих сторінок, але було почуте чи прочитане мною раніше), випливає висновок, що людство вагітне наукою, умовно кажучи,
кібернетикою, але наука ця досі існує у вигляді набору шкіців,
класифікацій, міркувань. Інакше кажучи, переважно у формі
образів, уявлень, чогось ближчого до мистецтва (або балачок).
Ми чуємо часом: «Політика — мистецтво можливого»,
«військове мистецтво», «мистецтво дипломатії». Також у тій чи
іншій формі стверджується, що ігровістика то поєднання науки
і мистецтва. А чи затишно науці там, де переважає мистецтво?
З науками (science) якось простіше. Так фізика вивчає процеси перетворень енергії, хімія — речовин, інформатика — інформації. А що мала б вивчати кібернетика? Волю до влади і засоби, до яких вдаються марнославці? Про це вже писали, приміром Мак’явеллі56.

Другий вектор — педагогіка

Отож, ми наловчилися мандрувати галузками амперової
класифікації наук. Звернімо тепер увагу на те, що у відгалуженнях Діалегматичних та Політичних наук на рівні наук 1-го порядку стоять, відповідно, «Педагогіка» і «Політика» (тобто,
вони рівновагомі). Це і буде вихідним пунктом наших подальших міркувань.
До цього факту я не раз звертався у своїх статтях і висту57
пах , поговоримо про це і тут.
56

Мак’явеллі Нікколо Флорентійські хроніки; Державець. — К.: Основи,
1998. — 494 с.
57
 Иваненко Л.Н. Социальные функции имитационных игр // Вестник высшей школы. — 1988. — № 2. — С. 31–38.
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Не виправдовуючись, зазначу, що педагогіка ніколи не була предметом мого вивчення чи прикладних занять, бо все своє
життя я пропрацював у системі Академії наук, лише зрідка почитуючи лекції у вишах на погодинних засадах. Навчальний
процес моїх дітей також не завдавав зайвого клопоту. Може
тому, споглядаючи незатурканим оком нашу освітню систему,
я помічав час від часу дивні дисонанси, які й досі муляють мою
допитливість. Зокрема, впадало в око, що проблему — чого саме навчати, якою мала б піклуватися педагогіка, у нас підмінили іншою — як навчати, що є переважно предметом дидактики.
Але марними були мої пошуки пояснень. Спробуйте-но виборсатися зі словоблуддя нашої педагогічної літератури! Допоміг
випадок.
Отримавши якось на рецензію працю ленінградського дослідника С.Д. Казарцева, висунуту на здобуття премії
ім. К. Ушинського, вловив з-поміж рядків, що він є моїм однодумцем — єретиком, то й поставив йому питання руба: «Що
є істина?» Процитую його відповідь: «…сучасне тлумачення
предмету педагогіки (виникло в 20–30 роки) каструвало цю
науку (іншого слова просто не доберу) до рівня дидактичного
курдупеля. Відкинула вчення про мету, філософію педагогіки, її
соціологію, відповідно, правознавство й економіку, ще ряд розділів. Досить узяти будь-який трактат з історії педагогіки, …
щоб упевнитися, до якого рівня з’їхало мислення і світовідчуття
сучасних педагогів-учених. Вони нічого не бачать далі техніки
викладання та ідеологічних штампів. Це тотальний занепад радянської педагогіки як науки».
Мало не вигукнув: «Та невже ніхто нічого не помічав?».
Як показує досвід, публікації останнього часу, навіть найбільші трагедії, котрі спіткали наш народ у ХХ ст., полишили свідків, але, цитую той же лист далі: «У чинній атмосфері стимулів
Іваненко Л.М. Посестри кібернетика і педагогіка // Вісник АН УРСР. —
1990. — № 11. — С. 44–55.
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і тенденцій, годі спонукувати людей діяти супроти власного інстинкту самозбереження».
Вступивши на материк із назвою «Педагогіка — системи
освіти», я готовий повторити слова, сказані у Вступному слові
стосовно філософії, — «Це не зовсім моє»! Ліпше, «зовсім
не…». Але, дивний парадокс, поки мовчать буцімто професіонали, про справи в освіті розмірковують і висловлюються всі,
кому не ліньки! (Кому болить)? Ще більш дивно, що всі поспіль
вважають себе тут експертами!
Нещодавно мені до рук потрапила книга кандидата архітектури і доктора культурології Володимира Нікітіна58. В ній
автор розвиває думкодієві підходи Ґ. Щедровицького стосовно
галузі освіти. Ґеоргій Петрович був екстраваґантною людиною,
любив, провокував парадокси. Загалом, попри весь респект до
нього, я не готовий ковтати його ідеї, не розжовуючи. Книгу
В. Нікітіна варто читати (погоджуватися чи ні — інша річ), але
переповідати тут — марна справа.
Продовжимо співставлення. У попередньому підрозділі
проведено думку, що кібернетику можна вважати водночас і наукою, і мистецтвом. Те саме кажуть про педагогіку. Збігається
і місія вказаних дисциплін стосовно суспільства. Втім, у них
різний характер впливу. Те, що можна записати на кошт кібернетики, стосується переважно оперативного керівництва. Часові
відрізки, виходячи з яких планують ті чи інші заходи й впливи,
тут порівняно короткі — дні, місяці, роки.
Інша річ — педагогіка. Звертаючись до неї доречно говорити, передусім, про стратегічні впливи. Це дисципліна соціальна — щодо цього наші предки сумніву не мали. А колеги
на Заході59 вважають так і зараз. Ще Отто фон Бісмарк твердив:
«Війни виграє сільський вчитель». Щоправда, впливи на со58
 Никитин В. Идея образования или содержание образовательной политики. — Київ: Optima, 2004. — 205 с.
59
Саймон Брайан Общество и образование. — М.: Прогресс, 1989. — 198 с.

130

Розділ 6.

«Осмисляж»

ціум методами педагогіки є за своїм характером консервативними і пролонгованими.
Часом можна почути термін «шокова терапія» (стосовно
економіки). Педагогіка в такому разі просто терапія. Ще краще
порівняння — лікувальна фізкультура. Тому тим, хто воліє діяти «С Лениным в башке и с наганом в руке» (Вол. Маяковський),
її методи видаються старосвітським мотлохом, знаряддям для
«слабаків».
Проте, як ми все більше переконуємося, країни, де до
р-р-революційних методів взагалі не вдавалися, як от Швейцарія, Швеція, або не надто захоплювалися ними, опинилися
зараз за рівнем соціального розвитку і добробуту далеко попереду нас. Перетворення, модернізація, оптимізація крок за
кроком виявилися у підсумку ефективнішими за судому «великих стрибків».
Щоб проілюструвати характер впливу на суспільство освітніх заходів, зсунемося у вітчизняній історії на чотири століття
назад. Звернімося до початку ХVІІ ст. в Україні. Щоб протидіяти експансії католицизму, економічному й соціальному поневоленню, руйнації національної культури, виникали братства
і, обов’язково, школи при них. Така школа була організована
в Києві 1615 року. 1632 вона перетворилася на Києво-Могилянську академією. Усе це давало наслідки, помітні «неозброєним» оком. Так, Павло Алепський (ХVІІ ст.) у подорожніх нотатках писав: «Не лише всі козаки, але більшість їх дружин і дочок уміють читати».
ХVІІІ ст. принесло в Україну не лише руйнацію державності, покріпачення селянства, але й занепад освіти. Імперія
на тому більше програла, ніж здобула, тому і постало питання
реформ, які вже у ХІХ столітті покращили становище. Якщо ж
деталізувати огляд, то ми виразно побачимо, як перепліталися
і змагалися інтенції поступовців-реформаторів і «вибухівців»революціонерів.
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Перші діяли згори, що взагалі характерне для спроб реформ
у нашій на той час самодержавно-тоталітарній країні, другі —
знизу. Отож, государі-реформатори.
Дамо спокій Петрові І, за якого населення імперії поменшало на 20%. У більшовиків подібні методи соціальних перетворень втілювалися під гаслом «Залізною рукою заженемо
людство до щастя»!
Але через три чверті століття на царство вступив, сповнений ліберальних ідей і планів, Олександр І. Не відаючи, з чого почати, він звернувся за порадою до свого улюбленого вчителя з юних літ швейцарця Ф.-Ц. Лагарпа, який на той час був
членом директорії Гельвецької республіки. Той пояснив, і це
увійшло в історію під назвою «План Лагарпа», що у напівдикій, малописьменній країні всі прогресивні починання підуть
як вода в пісок. Насамперед, слід підвищити загальний культурний рівень народу.
Схоже, що цар погодився з тими думками, бо було проведено реформу гімназій (1804 р.) і засновано ліцеї. З них в Україні — Кременецький (1805), який з часом, на думку Миколи І,
надто полонізувався, тому його прикрили, а рештки його бібліотеки і частина викладачів склали згодом основу відкритого
1834 р. у Києві університету Св. Володимира.
Рішельєвський ліцей в Одесі виник 1817 р. А 1832 року князь
Ілля Безбородько заснував ліцей у Ніжині, який у році 1875 було перетворено на Історико-філологічний інститут імені того ж
князя-фундатора. Тут вчилися свого часу М. Гоголь, Є. Гребінка, В. Забіла, О. Афанасьєв-Чужбинський. До речі, і мій батько — Микола Іваненко.
Відкривалися ліцеї і по інших містах імперії. Найвідомішим, бо він викохав О. Пушкіна, став Царськосельський. Кілька літ тому зібрання педагогів-науковців у Чикаґо визнало його
найкращим у світі за минулі два століття середнім навчальним
закладом.
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Ліцеї, загалом, то був шлях трансляції культури через аристократію. А що лишалося робити? Сповідувати, як зараз, рівномірне охаміння60?
Проблеми реформи освіти завжди впиралися, насамперед,
у кадри вчителів. Тому я із сумнівом споглядаю модну зараз заміну вивісок навчальних закладів, при збереженні того ж контингенту викладачів!
Когорти вихованців ліцеїв вирішували кадрові проблеми освіти лише почасти, але, принаймні вищі верстви урядовців почали формуватися з культурних, освічених людей. Це вже
само по собі сіяло зерна просвітництва далі. Навіть виник термін «освічена бюрократія». Ми більше уявляємо чиновництво
(у масі воно таким і було) за персонажами М. Гоголя та М. Салтикова-Щедрина. Але не забуваймо, що і Салтиков, і в Україні
Панас Мирний самі були чиновниками високого ранґу!
Власне, ці перші покоління ліцеїстів обмислили і реалізували наступний етап розвитку країни вже в рамках Великих реформ Олександра ІІ. Тоді було скасовано кріпацтво, проведено
судову і земські реформи, але у даному контексті нас цікавитиме
реформа гімназіальної та університетської освіти. А загалом, це
був приклад реформ згори, проведених послідовно, рішуче, що
й дало блискучі наслідки.
Гімназії, які почали відкриватися по всіх більш-менш значних містах, стали досить масовою середньою школою гуманітарного плану. Головний ужинок від них — кадри, цілий суспільний прошарок — російська інтелігенція. Саме це поняття
з’явилося в ті ж 70-ті роки. (Зрозуміло, що «російська», то від
назви імперії, бо всі народи, які її населяли, у той спосіб почали
формувати свою розумову еліту). Все це невдовзі далося взнаки.
Тема інтелігенції — історія її виникнення, способи виховання, місія в суспільстві, осягнення й подальша сумна до60

 Невлер Л. Культура хамства // Декоративное искусство СССР. — 1987. —
№ 9. — С. 23–26.
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ля широко дебатувалися в нашій пресі мало не від 60-х років
ХХ ст. Фактично, коли власне інтелігенція, її рештки, почали
остаточно зникати.
Розміркування над сферою впливу і можливого застосування ігрових методів вивели на це коло питань і мене. Але до
якихось остаточних, кардинальних висновків я не прийшов,
а викладати все, на що надибав, про що думалось, було б не до
місця. Я спробував був61 організувати щось типу мозкового
штурму, але успіху цей захід не мав. Отож, проблема позирає на
нас далі немов той сфінкс «із давньою загадкою».
Від 90-х років ХІХ ст. Росія за темпами економічного розвитку почала випереджати всі країни світу. Якби той темп зберігся по революції (а Сталін марив цим у 20-ті роки, але діяв у міру
свого інтелекту і обставин, визначених Жовтнем), то СРСР став
би найпершою країною світу.
Прогресувала не тільки економіка. Згадують принагідно
і дяґелівські сезони російського балету і опери в Парижі, загалом, «срібний вік» у літературі й мистецтві. Зрештою, «відродження нації», за Вол. Винниченком62 , також наслідок тих реформ.
Таким був вплив освіти на поступ. Була і революційна
лінія, хоч її до часу вдавалося стримувати. Уже однокашники
О. Пушкіна вийшли 1825 року на Сенатську площу. Викликає
пошану шляхетність їх пориву. Представники привілейованих
родин — декабристи, ризикували втратити все, і дійсно позбулися всього, а дехто й життя. Але, на думку істориків, у разі успіху, вони б реалізували варіант військової хунти, чим істотно не
посприяли б прогресові.
61

 Иваненко Л.Н. Что такое интеллигенция? // Вестник высшей школы. —
1989. — № 1. — С. 17–23.
62
Винниченко В. Відродження нації. У 3-х кн. — К.: Політвидав України,
1990. — Кн. 1. — 348 с.
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Пореформений час породив рух народників. Як відомо, вони вдалися до тактики індивідуального терору. Їх сумнівним
досягненням було вбивство Олександра ІІ, чим вони лише спровокували реакцію і тим пригальмували подальший соціальний
прогрес.
Народники відзначалися не лише духом самопожертви,
мучеництва, безкорисливості — героїчні риси, а й цілком негативними — свідомим нехтуванням основ загальнолюдської моралі, засадами моральності.
Черговий «подвиг» цього плану — вбивство 1911 р. Петра
Столипіна, який був прихильником методу реформ у соціальних перетвореннях. Втім, прямо нашої теми це не стосується.
Цікаво лише зауважити, що в разі реформ, проголошених згори, протидія ним виникає знизу.
Перервемо цей історичний екскурс для деяких висновків.
Школа і поступ. Мабуть справа не лише в кількості навчальних
закладів. В СРСР їх було більше ніж у старій Росії, що не вберегло країну від застою в усіх ланках життя: економіці, науці,
мистецтві. Справа у змісті й методах навчання.
Своїми успіхами система освіти в старій школі завдячує тому, що було віддано перевагу гуманітарним засадам, принципу
виховання людських якостей на основі загальнолюдських цінностей і здобутків культури, перед школою професійною, у якій
наголос робився на розвитку ремісничої вправності.
Концепція «класичної освіти», яка сформувалася ще в добу Італійського відродження, послідовно втілювалася в нашій
країні в ліцеях і класичних гімназіях. Вона мала як своїх прихильників, так і супротивників.
Наведу уривок, яким починається стаття «Питання життя» відомого педагога й лікаря, водночас «попечителя Киевского учебного округа», Миколи Пирогова (1856 р.)63.
63

Пирогов Н.И. Избранные педагогические произведения. — М.: Педагогика,
1985. — 658 с.
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К чему вы готовите вашего сына? кто-то спросил меня.
Быть человеком, ответил я.
Разве вы не знаете, сказал спросивший, что людей собственно
нет на свете; это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества.
Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.
Правда это или нет?
Тут у кількох рядках зіставлені позиції прихильників гуманітарної та так званої «реальної» освіти. За деталями раджу звернутися до цікавих матеріалів дискусії, що пройшла на
початку 60-х років ХІХ ст., які видали тоді ж у шістьох томах
(плюс том відгуків з-за кордону)64 наші предки.
Коли через 120 років, уже в наш час виникла потреба нових
реформ освіти, то, певно через брак паперу й неповороткість
поліграфічної бази, матеріали нової дискусії видані не були. Що
й на краще, бо соромно ту недоумкувату жуйку полишати нащадкам. Нехай поодинокі дослідники згодом копирсаються
у тогочасній періодиці.
Блискучу розвідку про класичну освіту65 зробив український педагог, директор гімназії у Житомирі Микола Мануйлович. Теоретичні твори «реалістів» такого (ба, й будь-якого рівня) мені не траплялися. Люди діла, по-сучасному бізнесу, не
мастаки водити пером.
Дивні бувають збіги у житті. На твір М. Мануйловича я натрапив у Бібліотеці ім. В. Леніна. Того ранку я чимчикував туди з Гоголівського бульвару, і шлях мій раз за разом перетинали
довгі чорні «членовози». Так москвичі нишком називали авта
членів політбюро. Всі поспішали на відкриття «історичного»
(ще до свого початку!) з’їзду КПРС. Я ж занурився у тихе про64

Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений:
В 6-ти т. — Спб.: Изд-во М-ва нар. просвещ., 1862
65
Мануйлович Н. О значении классического образования // Журн. М-ва нар.
просвещ. — 1873, авг. — 77 с.
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вінційне життя Житомира і лише зрідка позирав крізь шибки на верхівки Палацу з’їздів. Вразив мене (і не вперше, якщо
йдеться про гімназії та їх кадри) рівень викладу.
Чув ще від своєї матері, що старі гімназії (а вчилася в них забезпечена молодь, але не самі аристократи) формували абсолютно культурних людей, вирівнювали всіх до рівня ліпших у класі.
Натомість, «демократична» радянська школа, як правило, зводила здібних дітей до рівня дебілів з останніх парт!
Обговорюючи того вечора за чаєм у родині знайомих свої
враження, я почув розповідь про випускний твір на досить абстрактну тему одного гімназиста з Тарту. І прокоменетовано:
«Зараз так здатні написати лише кілька осіб». Серед них згадали акад. Д. Ліхачова! До речі, також випускника гімназії.
Згодом я побачив монументальний будинок гімназії в Житомирі, зараз тут розмістився педагогічний університет. Так,
у давні часи таки дбали про освіту!
Усе це мало несподіване продовження. Якось я віддав до
журналу «Кибернетика» статтю про ігри66. Через якийсь час
одна з його співробітниць каже мені, що М. Мануйлович, певно, є її прасвекором. (Чи існує таке поняття)? Себто, її чоловік
є правнуком згаданого в моїй статті автора.
Довідуюсь, що Мануйловичі — старовинний козацький
рід, який отримав згодом дворянство. Що його нащадки були
і викладачами, і журналістами. Що вдома в них зберігається чималий родинний архів. І тут же мені було запропоновано упорядкувати його! Я розвів руки. Гадаю, праневістці, філологу за
освітою, таке ближче за всіма параметрами! Але таємниця рівня
змісту й стилю викладу тої статті для мене прояснилася.
Але і це не кінець історії. Якось я розповів про цей випадок
відомому історикові й архівісту Сергієві Білоконю. Виявилося,
що про рід Мануйловичів він знає більше за його нащадків і, зок66

 Иваненко Л.Н. Массовые имитационные игры как средство социального
управления // Кибернетика. — 1987. — № 6. — С. 63–71.
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рема, похвалився, що зберігає їх родинний герб. Через якийсь
час ми знову зустрілися в Будинку вчених, і пан Сергій урочисто розкрив папку, де лежав малюнок герба Мануйловичів роботи Георгія Нарбута. Звісно, треба знати Сергія, це був ориґінал.
Не знаю, чи в родині, або в музеї мають бодай його відбитки?
Класичні гімназії проіснували до 1921 року, що поклало
край дискусіям про доцільність їх існування в державі. А загалом вони тривали понад пів століття.
Процитую відомого російського поета та педагога, про останнє ми знаємо менше, Інокентія Анненського. В період свого
директорства в Колегії ім. Павла Ґалаґана в Києві він писав 67:
«Не знаю чому в строкатому натовпі (на Заході і в нас) людей,
які ставлять питання давно для них вирішені: для чого нашим
дітям освіта на основі мов, та ще й мертвих? — мені привиджується постать промисловця: він метушиться більше за всіх —
він потребує техніків і обліковців для своїх паровиків і контор;
він розмірковує про елеватори і над курсом, а на прапорі в нього
накреслено: «Питання життя», «Запити сучасності», «Правдивий прогрес» і тому подібні красиві і шляхетні слова. Гнучкий розум і тонкий смак не в ціні на ринку, де панує цей промисловець».
З новітніх матеріалів найбільш прикметною видається мені
стаття-есе Олександра Любіщева, написана ним 1956 року. Це
видатний російський вчений-біолог і мислитель. Більше довідатися про нього можна з книги Даниїла Ґраніна «Эта странная
жизнь». Цікаві розшукають, а для лінькуватих наведу одну цитату: «…я не вважаю себе прихильником відродження класичної гімназії як універсальної школи (хоч якась частка класичних шкіл має існувати в кожній культурній державі)» 68.
67

Анненский И.Ф. Педагогические письма // Русская школа. — 1892. — № 7–
8. — С. 146–167.
68
 Любищев А.А. О положении в средней школе // ЭКО. — 1983. — № 12. —
С. 106–115.
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Каменем спотикання й свого роду козирною картою в руках «реалістів» була практика вивчення у гімназіях «мертвих
мов». Мовляв, марнування молодого життя. Щодо О. Любіщева, то він наголошував на величезному виховному значенні опрацювання латинських та старогрецьких текстів, характеризував ці заняття як «умственную атлетику». Між тим, сучасний
кібернетик може розгледіти тут і витлумачити щось по-своєму.
Але, перед тим як глянути на ці проблеми крізь призму кібернетики, спробуємо дещо узагальнити, підбити попередні
підсумки наших спостережень.
Звернімося до схеми, яка направить наші подальші міркування у кількох планах. Із них, з огляду на нашу тему в цілому,
наголос робитимемо на ігрових аспектах.

Рис. 6. Співвідношення сфер людської діяльності

Очевидно, що ця схема певним чином відображає світ,
у якому ми, зокрема науковці, функціонуємо. Подивіться, квадрант І — то ділянка наукових досліджень. Сюди надходить
інформація з різних сфер буття: виробництва (а відтак і громадсько-політичного життя) — стрілкою 1 з квадранту ІV; освіти — загальної і професійної — з квадрантів ІІ і ІІІ. Щоб не
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захаращувати схему, на ній вказано не всі чинні шляхи передачі
інформації. Ясно проте, що оцінку ефективності системи освіти
(нижні квадранти) визначає практика — усі різновиди людської
діяльності — квадранти І та ІV.
Квадрант І символізує сферу творчої, дослідницької діяльності, форми якої найменше піддаються реґламентації. Саме
тут найчастіше застосовуються методи імітаційного моделювання. У якомусь розширеному значенні слова «гра», експерименти з такими моделями можна трактувати як «дослідницькі
ігри». Останній термін зустрічаємо в літературі, хоч наукові заняття це скоріше «гра без правил». Принаймні, рух не второваними шляхами.
Інша річ, що декотрі з дослідницьких моделей можуть дороблятися вченими до кондиції навчальних або управлінських
ігор і (за стрілками 2 та 7) передаватися у відповідні сфери. Це
уособлює шляхи впровадження в життя досягнень науки.
Придивимося до квадранту ІV. Тут розрізняються сфери соціального і виробничого буття. Відповідно, проблеми соціального керівництва і технологічного управління. Саме тут
доцільні «ігри як блоки чинних систем управління».
Мету функціонування системи загальної освіти можна
визначити як формування особистості, загальнокультурних,
моральних, громадських засад її подальшої діяльності. З позицій ігровістики, мова тут може йти про культурогенні ігри.
Як зазначалося вище, за зразки таких можуть правити наші
телеігри.
Щодо галузі професійної освіти (квадрант ІІІ), то тут ігрові
методи утверджуються вже років 30. Їх складають ігри, які саме
доречно називати «діловими».
Обмірковуючи досвід старої школи, доходиш, зрештою,
висновку, що виховання там здійснювалося, зокрема, шляхом
спільної участи учнів та педагогів у процесах імітаційного моделювання (термін, даруйте, сучасний). Але ж саме воно є виз140
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начальним для творчого процесу! Відтак, дещо розкривається
таємниця високого рівня освіти, що її давали гімназії! Бо, як ми
наголошували, розглядаючи схему (Рис. 6), побудова та експерименти з моделями — прерогатива вчених. Саме тому це сприяє вихованню розумників!
Цікаво, що паростки ідей класичної освіти подекуди пробиваються, відроджуються зараз. Так у травні 1999 року учасники Бальзаківської конференції в Бердичеві були запрошені на
спектакль учнівського театру однієї із шкіл міста. Учні та викладачі відтворили тоді на сцені колізії повісти «Гобсек». Я був
приємно вражений. Відтак, місцеві педагоги, може інтуїтивно,
прийшли до ідеї застосування імітаційного моделювання у виховному процесі! Бо театральне мистецтво, то одна з форм імітації реального життя.
Тому придивимося детальніше до різновидів моделювання
взагалі, і до суті навчального процесу в старих гімназіях, зокрема.
Надалі йтиметься виключно про моделювання в інформаційній, знаковій формі, бо його різновиди предметного, фізичного плану: аеротруби, побудова зменшених копій чогось там,
лицедійство нас надалі не цікавитимуть. Хоч ми далекі від того,
щоб заперечувати вагомість таких занять для дітлахів, схильних до техніки, інженерії або мистецтва.
Спинимось на трьох підвидах інформаційного моделювання.
Вербальне моделювання — це мистецтво опису (відображення) будь-яких процесів з допомогою натуральних мов. Іншими словами, мистецтво володіти усним і письмовим стилями мови, насамперед, рідної, загалом, словесністю. У класичних
гімназіях, приміром, вивчалося мінімум п’ять мов. А в Києві
в українській жіночій — усі сім: українська, російська, французька, англійська, німецька, старогрецька, латина. Саме стільки оцінок виносилося в атестат. Але головне, що дівчата активно володіли усіма переліченими (живими) мовами.
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Ясність і чіткість думки, уміння промовляти не «за папірцем», відчуття прекрасного й художній смак — такі плоди
давало виховання в гуманітарній школі. Без додаткових наголосів очевидно, що кострубатість мови сучасних ораторів є прямим наслідком наших «стрибків» у галузі освіти. Зараз навіть
побутує термін «розкультурення», яким визначають сьогоденний стан суспільства. А Юрій Шевельов застосував до характеристики сучасної української літератури термін «розінтелігенчення».
Імітаційне моделювання близьке до вербального, але палітра засобів для нього ширша, до неї додаються ще штучні, алгоритмічні мови. Це останнє дає змогу відображувати процеси не
лише мовно-літературними засобами, «на словах», але і у формі комп’ютерних програм, що, в свою чергу, відкриває шлях до
числового аналізу, дозволяє досліджувати імітаційні моделі
у динаміці з допомогою комп’ютерів.
Отже, вербальні моделі дозволяють лише дебатувати про
них, перетворювати (редагувати), правити їх, у тому числі за допомогою комп’ютерних редакторів, видавничих системи. У той
час як машинні імітаційні моделі дозволяють застосовувати до
них методи прикладної математики.
Але вернімося до гімназій. Вивчення мов то не лише тупе запам’ятовування граматичних правил, що притаманне, на
жаль, нашій школі, а саме опанування мистецтвом мовлення.
І то не лише рідною мовою. А оскільки мови невіддільні від
культур, у рамках яких вони формувалися і які обслуговують,
то, вивчаючи водночас країну, її історію, побут, мистецтво народу — носія тієї чи іншої мови, школярі нарощували свій культурний тезаурус.
Дещо відмінним є сенс вивчення «мертвих» мов, які колись побутували в світах, вкритих зараз порохом забуття. Але
тут зречення, свобода від політичних, національних, конфесійних та інших пристрастей дозволяє експериментувати з тим
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мовним і метамовним матеріалом як біологам з мушкою дрозофілою. Операції над «непотрібною, нічиєю античністю» — це,
по суті, експерименти з вербальними моделями, які відбивають
розвинуте людське суспільство, в якому виявлялися різні форми поводження і правові норми, точилися різноманітні історичні процеси і функціонували відмінні за принципами державні
устрої. Але, водночас, людство за останні 2–3 тисячі літ змінилося не настільки, щоб ті моделі геть втратили для нас свою актуальність, виховну сутність.
Саме завдяки таким студіям гімназисти проходили процес
соціалізації в широкому розуміння. Себто, привчалися сприймати і розуміти суть соціальних зрушень, передусім у їх людинознавчому аспекті, уявляти форми і методи своєї майбутньої участи в суспільних процесах. Для порівняння, пригадайте
скарги на інфантилізм сучасної молоді.
Латина надає для розвитку інтелекту й особистості матеріал не більш мертвий за інтеграли, матриці, тензори й інші
математичні поняття. То чи варто повсякчас надавати їм перевагу в навчальному процесі? Чи не вияв це збочення доби тотальної індустріалізації?
Отож, математичне моделювання. Це мистецтво описувати і досліджувати процеси засобами математики. Принаймні ті, до яких вона застосовна. Математичній нотації властиві
насиченість, регулярність, чіткі й потужні засоби перетворень
записів і досліджень описаних ними процесів. Але, водночас,
специфічність математичних мов і прийомів відображення дійсності робить їх ніби не рівно доступними для учнів і згодом
фахівців, що веде, з одного боку, до фетишизації тих засобів,
з другого, може як наслідок, до забобонного страху перед математикою. Особливо серед тих, кому вона погано дається.
Будь-яка справа, мистецтво потребують своїх талантів. Вербальне моделювання найбільш натуральний, масовий процес,
яким досконало може оволодіти кожна нормальна дитина. Але
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не кожна, звичайно, сягне рівня Вільяма Шекспіра, Льва Толстого чи Лесі Українки! Те саме стосується мистецтва імітаційного моделювання.
Деякі американські автори нарікають, що школярі в США
використовують персональні комп’ютери здебільшого як друкарські машинки. Але якщо вони водночас (у чому важко сумніватися) користуються текстовими редакторами, вміють компонувати вихідні документи (одне це прискорює секретарськожурналістську роботу в 10–15 разів), можуть звертатися до
системи Internet, то чим це погано? Усе це — інструментарій
вербального моделювання. Оволодіти засобами механізації тут
дійсно варто кожному. Саме це має бути першою метою інформатизації суспільства.
Подальше стосується різних рівнів професіоналізації. Як
і власне математика. Чи багато її потребує «проста» людина
в повсякденному житті? Ми ж не вимагаємо від кожного вміння творити музику чи писати картини, але чомусь математичні
знання вводимо в абсолют, надаємо їм перевагу перед рідною
мовою та історією свого народу! Доходило до того, що теорію
множин починали втовкмачувати малюкам від першого класу,
хоча для 99,99% учнів вона в майбутньому ні до чого і в праґматичному плані, і як спосіб мислення.
Так порушувалися гуманні основи системи освіти. Бо натуральна піраміда пізнання: рідна мова для всіх, імітаційне моделювання (основи інформатики) для більшості, математика для
тих, хто має схильність до неї (див. схему 2-а) виявилася поставленою в нас догори ногами (див. 2-б). Нема чого дивуватися, що
наші дітлахи, дряпаючись до вершин знань схилами негативної
крутизни, часто зриваються додолу. А неповноту гуманітарної
освіти й виховання ми з часом хапаємося надолужувати по технічних вузах. Проводимо там диктанти, щоб подолати малограмотність студентів. Але, перефразуючи Г. Сковороду, скажемо:
«Кожному вікові нрав і права…».
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Рис. 7. Ієрархія різновидів моделювання
у піраміді пізнання в системах
освіти різного типу

Схема 2-а, між іншим, демонструє реалізацію принципу
«Від кожного за здібностями». Дійсно, піднявшись на одну
сходинку, можна далі все життя працювати друкаркою, коректором, вихователем і т. п. Сягнувши другої, стати програмістом,
економістом, інженером,.. Нарешті, третій поверх для тих, хто
став професійним математиком, що аж ніяк не означає, що він
ліпший за інших. Як стверджує один дитячий віршик: «Мамы
всякие нужны…»!
Фігура 2-б відповідає освітній системі, яку ми весь час марно перебудовуємо, хоч ефективніше було б її просто перевернути! Бо за чинних умов сходинки перетворилися на карнизи.
Стаціонарно затриматися ніде. Професійні альпіністи й за цих
обставин дадуть собі раду. А в реальному житті такі «університети» вимагають від особи не стільки рис інтелектуальної
досконалості, скільки вдачі соціальної вправності. То ж ті, хто
все ж видряпується на горішній плацдарм, не є світочами духу
й думки, а скорше уособлюють типаж, який росіяни називають
«пахан», а Маріо П’юзо своїм романом увів був термін «хрещений батько».
Десь на рівні підсвідомості нам властиве уявлення, що вектори часу і прогресу односпрямовані. Мовляв, «усе йде до кращого». Між тим, на відрізках часу, сумірних з тривалістю нашо145
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го життя, можливі різні розвороти подій. Навіть система освіти
за нерозумної чи злочинної влади може перетворитися на знаряддя реґресу.
Ми прохопилися були про XVIII століття — період становлення імперії. Проте ближчим для нас є час після 1917 року. Тому про нього писати легше, і, водночас, важче. Легше, бо
багато що досі на нашій пам’яті, у розповідях людей старшого
віку. Є чималий масив публікацій останніх 20–30 років, що відображають спроби зрозуміти, в який спосіб і куди ми зайшли.
А важко, бо кількома абзацами чи сторінками не дати раду
справі. Національні трагедії вимагають епічних жанрів. Тому,
пославшись зокрема на спеціалізовану розвідку69, відтворимо
тут лише канву подій, скоріше для того, щоб актуалізувати життєвий досвід читачів.
Відлучення церкви від держави і школи від церкви у принципі заперечень не викликає. Але нічим не вмотивованим
є фізичне винищення священнослужителів. Дослідники наводять різні числа, але їх порядок — десятки тисяч жертв ще до
1920 року.
Не набагато краще нова влада поставилася до інтелігенції.
Загалом, її кадри на початок громадянської війни перевищували 700 тис. осіб. У багатьох авторів тоді і зараз можна вловити
(хоч і не прямо висловлену) думку: справа не в кольорах — білому, червоному, зеленому, і не в символах — зірка, хрест, тризуб,
орел. Прикро, що гинули співвітчизники, передусім носії освіченості, культури — потенціал, котрий варто було б берегти.
Якщо про події літа 1917 р. Р. Петров («Огонёк», № 27,
1990) писав, що, здається, ніде в світі народ із таким захватом
ніколи не трощив основи національної економіки, то згодом
з таким же азартом нищилися основи вітчизняної системи ос69

 Нанивская В.Т. Анатомия репрессивного сознания (как создавалась отечественная школа) // Вопросы философии. — 1990. — № 5. — С. 47–60.
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віти, а з нею і майбутнє країни. Наслідок — 1991 року імперія
розпалася.
Остаточне закриття гімназій 1921 року знаменувало кінець гуманітарної школи. Натомість виникли «трудові». Загалом, з концепцією «праця як виховний засіб», яка на думку В. Нанівської, знайшла своє остаточне втілення у системі
ҐУЛаґ’у, перебрали. Це усвідомив навіть Сталін, коли формально вже у 30-ті роки школам повернули дещо шкільне.
Між тим, 1922 року, вже по катаклізмах і втратах війни, за
межі країни було вислано ряд найвидатніших вчених і діячів
культури. (Ця відносно гуманна практика поновилася в 70-ті
роки. Втім, у жодному випадкові це не стосувалося українців
з України). А в 30-ті роки тих, хто вцілів, просто нищили і духовно, і фізично. Як висловився філософ В. Чурбанов70: «Економіці з її масовими будовами типу Маґнітки чи БАМу не потрібні
були дійсно освічені, культурні люди, здатні мислити самостійно, які одразу зрозуміли б безглуздість того, що діється. Політична система також не потребувала висококультурних людей,
здатних до критичного аналізу дійсності».
Водночас з фактичним руйнуванням вітчизняної школи розгорнулася дискусія, якою має бути нова школа. Наведемо, пославшись на В. Чалікову71, виголошувані концепції.
Згадуються три проекти. «Утопічний», пов’язаний з іменами
Н. Крупської та А. Луначарського, передбачав учити дітей всьо
му, готуючи з кожного свого роду Леонардо да Вінчі. У розореній війною країні, де половина населення була елементарно
неписьменна, такі плани важко охарактеризувати інакше. Але,
якщо такий задум все ж плекався, то навіщо було за рецептами
70

Голый король, или что происходит с нашей культурой?: Беседа с докт. философ. наук В. Чурбановым // Поиск. — 1990. — № 23. — 14 июля. — С. 4–5.
71
Чаликова В. О русских социальных фантазиях ХХ века // Книжное обозрение. — 1998. — № 17.

147

Частина 1.		

Оглядова

з гімну — «Інтернаціоналу» руйнувати все дощенту, щоб потім
відновлювати з деякими додатками?!
Умовно кажучи «консервативний» проект та ж авторка пов’язує з іменем В. Леніна, проте якось непереконливо, без
жодних посилань. І мені не відомі його праці з галузі шкільного
будівництва. Якщо ж мається на увазі виступ 1920 р. перед комсомольцями — «Завдання спілок молоді», то там йдеться про
потребу оволодівати усіма знаннями, нагромадженими люд
ством, але не уточнено, де саме і як це робити. Бо стара школа,
яка за словами В. Леніна була «школой учёбы, школой муштры,
школой зубрёжки» (чи все тут таке зле?), тим часом успішно нищилася, а нову ще не було створено.
Нарешті, «героїчний» проект, лідером якого названо
Отто Шмідта. Тут пропонувалося відкинути «лірику» — гуманітарні предмети, естетичне виховання задля того, щоб готувати до виробничої праці. Цей «ґвинтиковий» підхід зрештою і переміг, коли наприкінці 20-х років заступником наркому просвіти РРФСР було призначено А. Вишинського, котрий
витіснив А. Луначарського й, загалом, за три роки навів «порядок» структурно, а згодом, уже в 30-ті роки, спільно із своїм
патроном, «почистив» кадри.
І все ж, попри величезні людські втрати, гуманістичні
шкільні традиції якось животіли до кінця 60-х років. Зберігалися подекуди останні могікани — вчителі старої школи
або їх безпосередні вихованці. Це, як то кажуть, визначало позицію планки. Так буває, приміром, коли присутність навіть
однієї жінки утримує чоловічу компанію від лихослів’я. Але
час невблаганний, кадри відійшли, але, що гірше, виявилася
порушеною система їх підготовки, традиції вчительського по
движництва.
Повернімося до схеми (Рис. 6). Імперативною десницею
життя суспільства було зведено до трьох квадрантів. Випав
ІІ-й — загальна освіта. За аналог цього для економіки може
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правити її перехід на рейки військового виробництва. Протягом якогось нетривалого часу вона може це витримати, але
згодом почнеться занепад. Що сталося з СРСР в наслідок такої політики, оповідати не варто.
Мабуть років із десять форсованої підготовки кадрів для
індустріалізації могла б витримати і система освіти, якби попутно не нищилися кадри викладачів. А так, гляньмо знову на
схему, стрілка 7, — «героїчна» концепція: усіх готують, умовно, на робітників-верстатників і нікого не навчають людинознавства, мистецтва керувати людськими колективами. Так,
нехтуючи людським фактором, країна втрачає на вправності
менеджерів і зазнає збитків через недоорганізованість виробництва.
Але ще гірше із сферою соціального (політичного) керівництва. Оскільки стежку (стрілка 4) повністю затягло споришем, то кадри для цієї сфери діяльності цілеспрямовано готувати перестали. Колись то була місія ліцеїв. Тому за нових умов
доводилося вилучати з процесів виробництва тих, хто виявив
там хист, нашвидкуруч перекваліфіковувати по різних ВПШ
та ІПК і кидати на керівництво колективами. Але у цій сфері
діяльності діють свої закони і причаїлися свої секрети. Щоб
успішно порядкувати тут, потрібен і специфічний хист і підготовка. Та й перенавчання дорослих справа мало ефективна. Так
суспільство втрачало і на сфері виробництва і не добирало на
якості політичного проводу.
Але стежка (стрілка) 4 не лише для політиків. По ній, минаючи стадію спеціальної (індустріальної) освіти, мали б дибати
майбутні вчителі, діячі культури — творчі й допоміжні: бібліотекарі, працівники музеїв тощо. Якось вони туди і зараз потрапляють, але з невідповідною попередньою підготовкою. Чи варто було їх спершу вчити майструвати табуретки?
Зараз у країнах СНД становище щодо урізноманітнення освіти ніби покращується, але не забезпечення навчально149
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го процесу. Ось дані В. Розумовського72 ще для СРСР: «Част
ка витрат на освіту від національного валового продукту —
Франція — 7,1%, Японія — 6,3%, США — 6,1%, ФРН — 4,5%,
СРСР — 2,7%. У перерахунку на одного учня в СРСР витрачалося в 12 разів менше, ніж у США. Порівняйте, якщо на обладнання для одного учня середньої школи в Швеції витрачали $1200, то в СРСР — 58 крб. 10% вітчизняних шкіл перебувало в аварійному стані, у 40% була відсутня каналізація, 45%
не мало залів для занять фізкультурою». Запевняю вас, що,
зокрема для України, стан справ за 15–20 років не покращився. Йдеться вже навіть не про обладнання, а просто зарплатню
вчителям!
Ситуація в школі негативно позначилася й на розвиткові
науки. Дітей натаскують виконувати рутинні (алгоритмізовані)
операції, але не вчать мислити. Головною чеснотою вважається запам’ятати і відтворити щось без запинки горезвісна «інформаційна модель» в освіті. А її вершина — автоматизовані
(машинні) системи навчання.
Принагідно варто пригадати слова академіка В. Лєґасова73,
висловлені ним по аварії в Чорнобилі: «…я дійшов висновку,
що ми надто захопилися технікою. Праґматично. Голою технікою. Це охоплює багато питань, не тільки безпеки… І я дійшов
такого парадоксального висновку: та техніка, котрою наш народ пишається, котра фінішувала польотом Ґаґаріна, була створена людьми, які стояли на плечах Толстого і Достоєвського».
Подібні ж думки академік висловив в окремій статті74.
72

Разумовский В. Объект особо важных инвестиций // Наука и жизнь. —
1990. — № 3. — С. 12–18.
73
Щербак Ю. Чернобыль // Юность. — 1987. — № 7. — С. 48.
74
 Легасов В.А. Проблемы безопасного развития техносферы // Коммунист. —
1987. — № 8.
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На Заході в навчальних процесах віддають перевагу методам моделювання та іграм. Звичайно, ніхто не відмовляє інформаційним системам у праві на існування в закладах освіти, але
як допоміжному засобу. Забобонне мислення, практика фетишизації комп’ютерів властиві виключно нам. Можливо, як наслідок, з одного боку, наших нестатків, з іншого, технократизації духу освіти в пореволюційну добу.
Про суспільні зміни, що сталися в нашому суспільстві, писав у добу перебудови М. Антонов75: «Із сукупності причин
у світі на кінець ХХ ст. сформувався новий тип темних людей.
Це темні люди з вищою освітою, вузькі фахівці, професіонали
у своїй справі, але невігласи у загальнокультурному плані, вони прагнуть лише зиску, а решту відносять до світу «емоцій».
Не оминула ця біда і нашу країну».
Аналогічні думки висловлював американський філософ
і соціолог Ерік Фромм76. «Переважання раціоналістичного
маніпулятивного мислення пов’язане нерозривно з атрофією
емоційного життя» (с. 173). «Маніпулятивний інтелект, по
збавлений розуму, є небезпечним, бо він спонукає людей діяти
в спосіб, який з точки зору розуму може виявитися згубним для
всіх. Й чим більш видатним є цей неконтрольований маніпулятивний інтелект, тим він небезпечніший» (с. 172).
Тема відродження основ народної освіти на гуманістичних
засадах потребує окремої розмови. Тому обмежимося кількома
тезами.
Перше, нам мало чим може пособити вітчизняний досвід
останніх 90–95 років. Слід повернутися до гуманістичних засад, усвідомлених і втілюваних у життя протягом ХІХ ст. зусиллями Т. Грановського, М. Пирогова, І. Анненського та багатьма
іншими педагогами-мислителями.
75
Антонов М. Так что же с нами происходит? // Октябрь. — 1987. — № 8. —
С. 18–24.
76
Фромм Э. Иметь или быть? — М.: Прогресс, 1986. — 238 с.
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Друге, не слід забувати, що система освіти впливає на соціум радикально, але спроквола. Ривками і стрибками тут нічого не осягнути, навпаки, можна зашкодити.
Тому, і це третє, позитивного результату можна досягнути
лише виступаючи з позицій громадянина-хазяїна, об’єднуючи
зусилля людей, які почуваються на цій землі вдома і стало. Не
певен, що хазяйчики, яких ми обираємо на 4–5 років, і які дбають лише про те, щоб нахапатися якомога більше, спроможні
на якісь позитивні звершення в галузі організації й визначення
змісту освіти. Тут мають спрацьовувати механізми спадковості,
передачі естафети з одних дбайливих, зацікавлених рук до інших. Діятиме такий механізм на ґрунті приватної власності,
спиратиметься на патріотизм (або і те, й інше) — не будемо гадати, то вже побічні теми.

Третій вектор — філософія

Пригадую час від часу вислів австрійського філософа ХХ ст.
Людвіга Вітґенштейна, що його вжили як епіграф до своєї праці
творці алгоритмічної мови Алгол-60: «Те, що можна висловити
словами, має бути сказане чітко, а про що неможливо говорити,
про те слід мовчати».
Здається мені, що я тільки те й роблю, що нехтую цією мудрою порадою. Бо все намагаюся говорити про щось невимовне.
Але, водночас, я розумів, що, вступивши на шлях «осмисляжу»
скоєного, рано чи пізно мав би здибатися із філософами. Бо саме
вони — любомудрі мають покликання все осмислювати і пояснювати (або заплутувати?)!
Так і сталося. Тишком-нишком мене прибило до філософського берега, й опинився я в новому для мене середовищі з прагненням чогось навчитися. Але досить скоро відчув, що своїм
тут не стану, що ми зліплені з різного тіста, є людьми з різним,
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як тепер кажуть, менталітетом. І ще раз пригадалися мені слова акад. А.Дородніцина. Тільки він розрізняв «активний»
і «розмовний» аспекти в рамках однієї науки — кібернетики.
Для мене ж вододіл проліг поміж різними науками. Природничими, у рамках яких я отримав освіту і працював усе життя,
й гуманітарними, куди звалився, балансуючи на грані тих і тих.
Пригадую один семінар при Московському університеті,
який вів Ґеорґій Щедровицький. Помітна фігура на радянському філософському небосхилі. До речі, до того часу, як і багато
моїх колег, я щиро вважав, що марксизм-ленінізм (і його вірні
опричники — чекісти) давно стерилізували філософську думку. І раптом виявилося, що навіть у СРСР є самобутні філософи,
різні напрямки цієї дисципліни, відбуваються дискусії.
Ґ.Щедровицький був одним з таких єретиків, а ще — людиною ексцентричної вдачі. Пам’ятаю конференцію, коли він, вийшовши на трибуну, почав з того, що виставив у залу дулі через усі
пальці. Іншим разом, коли хтось з ораторів послався на Карла
Поппера, він заволав з місця: «Поппер — дурак!». Не певен,
що варто було так про одного з визначних філософів і соціологів
сучасного Заходу, чиї книги є і в українських перекладах77.
На семінарі, з якого почалася ця розповідь, я слухав, слухав,
а тоді й сам посунув на трибуну. Глянувши на мене як анаконда
споглядає на кролика, Ґеорґій Петрович кинув уїдливо: «То ви
вважаєте себе творцями, а нас базіками?» Ніколи ні уві сні, ні
наяву я, б’ючи себе п’ястуком у груди, не стверджував, що я —
творець. Хоч дійсно, як очевидно на сьогодні, моїй вдачі більше
притаманні інженерні, конструктивні начала, а щодо балачок
і узагальнень, то тут я, певно, не мастак. І далі я часто із сумом
(йдеться не лише про філософів) переконувався, що моє бажання осмислити і поширити переважає прагнення й зацікавлення
тих, хто буцімто мав би всім тим і цікавитися, і сприяти.
77

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. У 2-х т. — Київ: Основи,
1994. — 444; 494 с.
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Тісні, багаторічні, дружні відносини склалися в мене із нашим земляком, філософом з Новосибірську Йосафом Семеновичем Ладенком. Родом він був з Полтавщини. Малюком у роки
війни, граючись із якоюсь штукенцією, втратив зір. Попри це,
скінчив університет, став доктором наук, членом кількох академій, з яких солідною (бо давньою) слід вважати Педагогічну.
Проф. Ладенко був людиною соціально активною і не байдужою. Пам’ятаю його лист-прохання прислати точний звіт про
Референдум 1991 року в Україні, коли понад 91% наших співвітчизників висловилося на користь незалежності. Він же організував в Академмістечку осередок Товариства української мови,
передплачував туди українські газети й книги.
Ну а в часи перебудови двічі на рік Й. С. організовував тематичні семінари. Наведу назви декотрих з них.
«Проблемы и методы формирования интеллектуальной
культуры специалистов», 1984.
«Интеллектуальные системы и имитация», 1985.
«Логика и организация диалоговых процессов в интеллектуальных системах», 1988.
«Формы представления знаний и творческое мышление»,
1989.
Пригадую, на останньому я навіть вів одне із засідань. Товктися в тому середовищі було цікаво і корисно, останнє почасти.
Так я узявся був за книгу Й. Ладенка78 й скоро знудився.
«Не осилил», як визначив це згодом Й. С. Може й так, але я шукав керівництва до дії, а не систему хитромудрих розмірковувань.
Як конструкторові ігор мені вони нічого не давали. Можливо,
якби йшлося про дисертаційну роботу, то пропонована система
понять та міркувань виявилася б утилітарно корисною?
Й. С. усе поривався на батьківщину, але ніхто тут не прагнув його приголубити. Воно то й так: літній професор, інвалід,
78

 Ладенко И.С. Имитационные системы (методология исследований и проектирова-ние). — Н-ск: Наука, 1981. — 300 с.
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без квартири тут… — проза життя. Якось, уже в 90-ті роки, я зауважив у листі, що, окрім усього, слід зважити на складний процес набуття українського громадянства для тих, хто проґавив
момент у 1991–1992 роках.
Й. С. замовк. Я не знав, що думати. Може, гадав, він образився? А ще пошта. Два листи до нього кинув у Москві. Бо листи з Києва до Москви почали дибати по 4–6 тижнів (до НьюЙорку, приміром, їм цілком вистачало 5–7 днів), або й взагалі
не доходили. Може в той спосіб «старший брат» демонстрував
нам згубність «разрыва связей»? Зрештою, я попросив спільних
знайомих у Новосибірську розвідати, в чому річ. Як виявилося,
Й. С. вже з рік як пішов з життя…

Четвертий вектор —
консолідація соціуму

Самотність, «самотність у натовпі» — прикмети й проблеми нашої доби. Тема ця дебатується в науці, публіцистиці,
мистецтві. Пошлюся, приміром, на огляд Н. Хренова79.
Нас ніби багато більше, ніж сто-двісті років тому й живемо ми концентрованіше, але якось кожен сам по собі. І родини
в нас куці: він, вона, воно (одне дитинча). А в старі часи і нащадків було чимало, а ще дід і баба. Іншими словами, типовими були великі патріархальні родини. Можливо, цього вимагав стан
розвитку технологій, потреба поєднувати зусилля для осягнення якоїсь мети? Звідси гурти, артілі, валки чумацьких возів тощо. А тепер ми полишилися наодинці із кнопками і телевізором. Кому поталанило, то ще й з комп’ютером.
79

Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. — М.: Наука, 1981. — 304 с.
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Общинні форми організації праці й відпочинку по селах,
подвір’ях у містах відмирають чи вже відійшли, але «…чи прийшла на зміну одній моделі світобудови… інша, більш адекватна
реаліям сьогодення? Огляд літератури свідчить ні, не прийшла.
Підтвердженням тому дитяча самотність, безпритульність, неспокій…». Цитата наведена з вельми цікавої підбірки в часописі
ніби іншого спрямування80.
Дійсно, звертаючись до спогадів часів свого дитинства,
пригадую двір будинку № 9 по вул. Либідській на березі брудної річечки імені сестри засновників міста. Розповідали, що мій
прадід плавав тою (тоді річкою) човном. Але на моїй пам’яті то
вже був просто смердючий потік. Згодом його одягли в бетон.
І ось наш двір, а ще сусідні №№ 7 та 11, складали певний соціум.
На вуличці було ще з десяток будинків на один-два поверхи.
Ми знали їх мешканців, але інші подвір’я були вже ніби чужі.
Так по українських селах побутує поняття «куток», певний
неформальний спосіб гуртування. А зараз, відкривши двері парадного доводиться пильнувати, щоб з першим кроком не втрапити під колеса якогось авто, що з метою зрізати шлях, перегнати когось, жене дворовими переходами. Так Київ хутко перетворюється на місто автомобілів, а не людей. Такої пошесті я не
спостерігав навіть у Нью-Йорку.
Вважаю, це ж засвідчують відгуки учасників телетурнірів,
що ці останні (попри їх очевидну віртуальність) дарували їм відчуття причетності, належності до колективу, висували спільну
мету, були засобом поєднання зусиль для її осягнення.
Дозволю собі не заглиблюватися далі в цю, побічну, зрештою, для основного напрямку моєї діяльності як ігродизайнера
справу. Наголошую просто і на цьому аспектові й подаю його,
на манер Штирліця, як «матеріал до роздумів»!
80

Двор среди города // Декоративное искусство ССР. — 1985. — № 1. —
С. 16–33.
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П’ятий вектор — свята

Ще один вектор базису, на який напнуто ігродизайн. Ми
всі змалечку полюбляємо свята, чекаємо на них, сумуємо, коли
вони кінчаються. Певно, свята, то не просто примха нашої (зіпсованої) натури, а її глибинна потреба.
Первісно цю потребу експлуатували, використовували для
своїх цілей різні культи та релігії. Згодом виникали чисто світські форми. Приміром, Олімпійські ігри. Або щорічний (від
XVII ст.) Венеційський карнавал. І суттєво молодший, але ще
більш гучний, карнавал у Ріо-де-Жанейро.
Нажаль, традиції масових спонтанних дійств в нас не культивувалися. Таке взагалі не властиве тоталітарним режимам.
Натомість, для них характерні добре зрежисеровані процедури
йолопізації мас. Але народні календарно-обрядові свята в Україні побутували: щедрування проти Нового року, веснянки,
Івана Купала, обжинки і т.д. Та й родинні свята — весілля, хрестини, поминальні дні мали кожне свої неписані але традиційні,
правила-сценарії.
Чимало дослідників вивчало це коло питань. Традиції сивої давнини висвітлює книга Д. Фрезера81. Це класичне дослідження кінця ХІХ ст. Тоді ж Поль Лафарг, завбачаючи відмирання народно обрядових свят, з одного боку, і необхідність протидії впливові церкви, з іншого, писав82 про дефіцит, який може
виникнути у сфері людського спілкування, і який слід буде подолати.
Ромен Роллан у статті від 1903 року «Народний театр»83
писав: «Вільному й щасливому народу над усе потрібні свята,
81

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. — М.: И-во полит. л-ры, 1980. — 831 с.
 Лафарг П. Право на праздность // Против бога и капитала. М.: Москов.
рабочий, 1923. — С. 155–189.
83
Роллан Р. Народный театр // Собр. соч. М.: Худ. лит., 1958. — Т. 14. —
С. 167–262.
82
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а не театр; і найпрекраснішим видовищем для народу завжди
буде він сам. Підготуймо ж народні свята для народу майбутнього».
У пореволюційний час цю ж тему дебатував А. Луначар
ський84. З новітніх праць пошлемося на книгу польського соціолога Казимежа Жигульського85.
До механізмів впливу на маси шляхом організації свят, процесій в супроводі співів, широко вдається церква. Полюбляли
масові організовані дійства й тоталітарні режими86 — марші із
смолоскипами, груповими спортивними вправами, різні фестивалі, ігри тощо. Не дарма дехто називав радянський лад диявольською пародією на церкву із своїми святами, святими і нетлінними мощами.
Але тут уже природжена схильність і потреба людей у святах, радісних розрядках у вервечці сірих буднів експлуатувалася з політико-ідеологічною метою особами і організаціями сумнівних чеснот.
Що ж, усе можна спаплюжити, використати і на благо, і на
зло. Тому й розглянемо наступний вектор.

шостий Вектор — демократія

Гасло демократії — самоврядування народу звучить привабливо, цілком тягне на визначення «популістське», але як його доцільно та ефективно реалізувати? Вінстону Черчиллю приписують вислів, що демократія — недолуга система організації
84

 Луначарский А.В. О массовых прездненствах, эстраде, цирке. М.: Искусство,
1961. — 424 с.
85
Жигульский К. Праздник и культура. — М.: Прогресс, 1985. — 336 с.
86
Клековкін О. «Космічний екстаз» (про театральність фашизму) // Україн
ський театр. — 2004. — № 1-2. — С. 22–31.
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суспільного життя, проте кращої людство до сьогодні не вигадало. Втім, пошук шляхів удосконалення механізмів демократії
триває. Про дещо в цьому плані в нас була мова, але спробую
зібрати ті думки докупи.
Якось у кулуарах Наради UNESCO-UNEP в Суздалі, де
презентувалася наша «Урбаністика», Дмитро Кавтарадзе представив нас із Ларисою Скорик одному з організаторів високих
зборів д-ру філософії Олегові Яницькому. Саме з вуст останнього я вперше почув визначення нашого напрямку діяльності —
Public Participation87. Не дивно, що для означення було вжито
англійський термін. Мовами народів СРСР досі про подібне говорити (1984 р.) не доводилося через не актуальність(?) тематики. Натомість, тепер мова, особливо молодих дослідників, так
і рясніє висловами «Партисипаторна демократія», «Альтернативні способи волевиявлення» і т. п. А стосовно впливів на маси прищепилося поняття PR (Public Relation). Причому розрізняють просто «піар» і «чорний піар».
Мною цитувався вище закид з боку правознавців С. Онищенка та В. Речицького. Щось типу вигуку Сальєрі (за О. Пушкіним): «Ах, Моцарт, Моцарт!.. Ты… недостоин сам себя». Хоч
нам із Едуардом Дегодюком та Ларисою Скорик далеко до Моцарта. Втім, і згадані автори (ще) нікого не труїли!
Осмислювати наш досвід у правових аспектах і, можливо,
пропаґувати його далі, ми не вважали за свою місію. У кожного
птаха свій голос і репертуар. Але В. Речицький у кількох дописах прохоплювався про наші масові ігри як можливу форму вияву політичної активності мас88. Дивно, що в своїй новітній мо87

Участь громадськості (англ.).
Речицький В.В. Конституційні гарантії участі мас в управлінні державними
і громадськими справами // Радянське право. — 1983. — № 3. — С. 49–51.
88
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нографії89 він не спробував вписати ті експерименти в контекст
процесів, які досліджують, випробовують правознавці. Тут
можливі три пояснення. Навіщо писати про те, що промайнуло й зникло, не полишивши послідовників? Або з відстані часу
наші тодішні спроби поблякли? Або автор вирішив послідовно
триматися розмовного жанру й знехтував конкретним, до того
ж вітчизняним досвідом?
Імітаційні моделі (ігри) на національних (соціальних) мережах, експерименти з ними, що охоплюють тисячі й тисячі учасників, чом не один із методів реалізації демократії? Уявіть собі,
що кандидати в депутати (президенти) викладають свої програми (солодкі обіцянки) не на словах, а у формі комп’ютерних
імітаційних моделей. Виборці, хто бажає, грають із ними в різних режимах, кого що цікавить. Вдома у вільний час, якщо мають вихід на Інтернет. А машина чітко демонструє, що до чого
(при)веде. Таке не лише інформуватиме, просвіщатиме нарід,
але змусить його замислитися, перед тим як щось бовкнути,
поставити на потенційного обранця!
Ми (загал) знаємо один з механізмів демократії — загальне голосування. Але, погодьтеся, так ми обираємо, здебільшого,
кота в мішку, а потім щиро дивуємося, чого це в нас така Рада!?
Але до кого скеровані ці претензії?
Усе тому, що в нас вкорінено хибне уявлення — більшість
завжди має рацію. Тим часом та більшість (натовп) здебільшого
душить видатні (геніальні) ідеї й особистості. Моцартам за таких обставин просто немає місця. І кому від цього краще? Гуртом, як кажуть, добре батька бити. А створити Requiem?.. Подібне зміг не лише Моцарт, але гуртових творів такого жанру мені
щось не траплялося чути.
89

Речицкий В. Политическая активность. Конституционные аспекты. —
Київ: Сфера, 1999. — 496 с.
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Натомість, мені поталанило потримати в руках кілька хвилин монографію Девіда Гелда90. Встиг вихопити розділ із знайомими словами: Participation, liberty and democracy91, а далі йшли
підрозділи. З них зауважив: In sum: model VIII Participatory
Democracy92. Саме сюди, у 8-му модель вписуються наші масові
ігри. Ще я помітив, що то 2-ге видання праці, тому там з’явився
новий розділ — After Soviet Communism93.
Завбачаю ремствування читачів не просто на лаконічність,
а скорше на скоромовку стосовно вельми цікавих і складних
явищ. Адже кожен з векторів, до опису яких ми вдалися, заслуговує на окрему розвідку, може навіть дисертації, моно
графії.
Якщо я, попри внутрішні заперечення, узявся все ж за розділ «Осмисляж» (інакше кажучи, не за свою справу), то не з метою розповісти докладно (про те, в чому й сам не чуюся експертом), а виключно щоб підказати читачам шляхи пошуку, керунки роздумів, теми власних досліджень, почасти літературу
з того чи іншого питання.
Мій нерівномірний щодо довжини «векторів» виклад свідчить не про їх відносну важливість, вагомість тих чи інших аспектів ігродіяльності, а просто відображає ступінь мого заглиблення в предмет.
До речі, описаними векторами не вичерпується базис
ігровістики. Так нами не конкретизувалося питання ігрових методів в соціальному керуванні, механізмах демократії.
Хоч декілька фраз все ж було кинуто, ще дещо згадаємо пере
годом.
90
Held D. Models of Democracy. — Stanford, Ca.: Stanford University Press,
1996. — 392 p.
91
Співучасть, свобода і демократія (анґл.).
92
У підсумку: модель VIII демократія співучасти (анґл.).
93
Після радянського комунізму (анґл.).
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І зазначені тут вектори у свою чергу можна розкласти на
складові. Приміром, ігри в педагогічній діяльності можуть не
лише навчати, виховувати, а й бути засобом профорієнтації,
тестування тощо. Так само, різні форми ігродіяльності можуть
слугувати механізмами втілення тих чи інших демократичних
засад.
Декотрих додаткових аспектів ми торкалися в тексті інших розділів. Втім, додам, цей виклад не претендує на за(до)вер
шеність.
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Finita la Commedia
Здається, саме такими словами оголошували про кінець
вистави в мандрівних театриках давньої Італії.
Ніби на цей момент я розповів усе про свої заняття ігродизайном, конкретні постановки ігор, свої спроби пропаґувати
цей напрямок наукової, виробничої на навчальної діяльності.
Зрештою, виклав плоди «ума холодных наблюдений и сердца
горестных замет».
Але допитливого читача може зацікавити, що ж було далі.
Невже на тому все скінчилося? Майже так. Десь від 1988 року
я заходився біля іншої проблеми, мріючи з часом застосувати
до неї набуті мною навички ігродизайну та організації турнірів.
Втім для нетерплячих, хто любить, як то кажуть, скакати поперед батька в пекло, даю посилання на дві свої статті94.
Коли напровесні 1993 року, оформивши всю цю справу
через «Просвіту» й Фонд «Відродження», я зник на місяць за океаном: США, Канада, то, повернувшись, уже в автобусі, що віз мене до Теремків-1 на роботу, почув від однієї пані
з відділу зв’язків із закордоном, що на мене чекають неприємності по лінії NN — нового «кума» на посаді заступника директора. Я мало не розреготався. Повторно на Захід мене не
скерують, а відряджати людей на Схід примусово мода ніби
проминула.
94
Іваненко Л. Лексична толока: гіпотези і реалії // Сучасність. — 1996. —
№ 3–4. — С. 178–187.
Іваненко Л. Наш світ крізь призму Толоки, або парад скромних ювілеїв // Сучасність. — 1999. — № 6. — С. 140–147.
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Втім, я швидко відчув, що моє зухвальство і самоврядування таки надломило хребет терпіння мого науково-гальмівного керівництва. Невдовзі мене нишком випхали на пенсію.
Тож я зібрав свої книги, нотатки, програми з роздруківками
й пішов.
Але комедія полягала не в цьому. Проминуло кілька місяців і з Навчального центру, що діє в складі Кібернетичного центру НАНУ, мені передали прохання повідомити список літератури, що може просвітити стосовно ігрових методів у навчанні.
Прорвало?!
Така собі пані Жанна, яка була там за провідного фахівця,
навіть щиро вигукнула на одній нараді: «Та ж Іваненко 20 років
пояснював, показував, переконував, а зараз, коли його здихалися, ви згадали…»!
Приховувати мені не було чого, бо літератури, що вчила б
на ігродизайнера й маґістра гри, я просто не знаю. Не певен, що
вона взагалі існує (більше того — можлива). Чи можна, скажімо,
читаючи книги, навчитися мистецтву стрибків на лижах з трампліну, чи грі на скрипці? Щось подібне і з іграми.
Як уже наголошувалося, ігродизайн — то різновид мистецтва, зокрема сценічного. Ну а по театральних вузах вчать не лише
(в основному) шляхом читання лекцій. Головне там — студійні
форми роботи, «клас професора…» (як правило, відомого актора, співака, режисера). Тож і в Інституті кібернетики слід було б від, принаймні, 1980 року організувати групу «ігровиків»,
щоб спільно майструвати ігри, ставити, вести їх. А ще дискутувати, шукати, думати гуртом. Але для цього потрібно було, щоб
Інститут мав дбайливого Хазяїна. А так, з кончиною академіка В. Глушкова (1982 рік), традиція підтримки інтелектуальних
ініціатив перервалася.
Ну от моя книга-дилогія. Вона розповідає, інформує, але чи
заходиться її читач від наступного дня проектувати ігри? Сумніваюся.
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Тим більше, моя єдина мета на момент написання тої книги була — навіяти враження, заронити бажання, зачепити ігрові струни в душах тих, в кого вони потай, потенційно бринять. Решту, можливо, принесе час і наполегливість.
Між тим, час минає, а читачі не чухаються! По селах мені
траплялося бачити, як мати пожує-пожує кашку, виплюне її на
ложку й дає проковтнути той «напівфабрикат» дитині. Але,
щоб плювалися іграми, я не бачив. Хоч наступна частина цієї
книги — крок у тому напрямку!

Terra Incognita95

Мабуть так можна висловитися і про те, що чекає на нас
у майбутньому? Ненароком ми вже робили спроби зазирнути за
обрії часу, коли говорили про «Партисипаторну демократію»,
відтворення засад класичної освіти на ґрунті ігрових методик
навчання тощо.
Цікаво, що наші американські колеги влітку 1990 року організували в місті Дюрам при Нью-Гемпширському університеті чергову конференцію ISAGA саме на тему «Ігрове імітаційне моделювання у ХХІ столітті». На неї я не втрапив, але від
СРСР там побували Дмитро Кавтарадзе та Людмила Крюкова.
Згодом вона надрукувала в журналі Alma mater96 свій докладний огляд97.
95
Щось геть незнане, незвідане — так на географічних картах у старовину позначали недосліджені терени земної поверхні.
96
«Мати-годувальниця», так піднесено в давні часи студенти називали свої
університети.
97
Крюкова Л. Игровое имитационное моделирование ХХІ века // Alma
mater. — 1992. — № 2. — С. 61–84.
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Два побічних моменти. Цей часопис довгі роки носив нуднувату назву «Вестник высшей школы» і своєю начинкою відповідав відомчому бюлетеневі. У часи перебудови він ожив,
почав подавати цікаві матеріали, став «читабельним»98. Але,
попри нову назву, число, на яке тут посилаємося, схоже, стало останнім в його житті. Принаймні, про це сповіщав редакційний
лист «Прощай, «Alma mater»?» на його останній сторінці.
Як свідчить авторка, ця конференція була замислена й реалізувалася як вільна гра з гнучкою структурою. Можливо, вже
формою віщуючи, що саме в такий спосіб ми засідатимемо в новому сторіччі?
Досі єдиною проґностичною працею в цій галузі видавалася мені книга Рихарда Дюка «Ігрове моделювання: мова майбутнього»99, яку мені якось пощастило погортати, але, на жаль,
не прочитати. У ній проф. Дюк стверджує, що ігрове моделювання відтворює спектр образів для обговорення, у наслідок
чого замість діалогу виникає мультилогова (його термін) форма
комунікації, коли учасники дискусії всі водночас взаємодіють
поміж собою. Але це не є процес, коли всі говорять, намагаючись перекричати один одного (таке ми схильні називати «базаром»), а форма спілкування, просякнута єдиним розумінням
суті й бажанням дійти істини.
Оскільки це не виключно вербальна, а ігрова форма спілкування, то, як мені видається, дещо може прояснити порівняння
із діями футбольної команди, гравці якої, змагаючись, без балачок діють як налагоджений механізм, що і призводить їх у підсумку до перемоги.
Така організація справи, за твердженням Дюка, зумовлює
прийняття високоякісних рішень, які найповніше втілюють колективну думку й волю.
98
Аналогічна метаморфоза спіткала «Вісник Академії наук УРСР». Але ще
до того і там, і там у свій час вдалося попастися й мені!
99
Duke R.D. Gaming: The Future’s Language. — New York: Halsted, 1974.
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Переказати зміст звіту на 24-х сторінок дрібним шрифтом — марна справа. Найдопитливіші розшукають першоджерело. Так пані Людмила перелічує 9 основних рис, якими визначалася ця конференція. З них прокоментую лише 7-му, почасти 2-гу.
Отож, технічне забезпечення, цитую: «Одна гра потребувала кількох столів, інша — один, але круглий, третя — м’яких
фотелів, розставлених по колу, четверта — просторої порожньої кімнати, відеокамери і монітора, для п’ятої потрібні були один чи декілька комп’ютерів і т. п. Що найдивніше, попри
всю розмаїтість вимог, організатори змогли їх задовольнити!
Дуже важливим було й те, що двері всіх приміщень добре причинялися.
На радянських конференціях нам часто доводилося вести ігри в геть невідповідних умовах, без необхідних меблів,
техніки, часто в готельних голлах, що приваблювало цікавість
знічев’я з боку сторонніх осіб. Гонитва за дешевизною і простотою організації оберталася в таких випадках значним зниженням якості демонстрації і, відповідно, дискредитацією самого
метода».
Дещо дивно було почути ці зауваги з вуст кваліфікованого
економіста і освіченої жінки, яка напевно була знайома із книгою Яноша Корнаї100. Не сумніваюсь, у разі цей огляд писав фахівець із Заходу, 7-ма особливість не була б виокремлена. Бо облаштованість, забезпеченість усім потрібним є для них нормою.
Заощаджують там на часові, нервах (здоров’ї) громадян, але не
на залізячках! Треба було вирости за умов «економіки з обмеженими ресурсами», з молоком матері всмоктати цю парадигму як норму існування, щоб дивуватися натуральним речам!
Ця біда, властива будь-якому «соціалізмові», і ми призвичаїлися сприймати її як щось природне й ординарне.
100

Корнаи Я. Дефицит. — М.: Наука, 1990. — 607 с.
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Такі ж зауваження стосуються другої прикметності цієї конференції. Усі матеріали до ігор, що тут демонструвалися, тексти
доповідей, звіти про дискусії були завчасно (і в ході її самої) роздруковані. Всі учасники повезли додому повний інформаційний звіт про все, що там відбувалося. Також норма, що сприймається нами як чудо!
Оскільки конференція зібралася «в парафії» проф. Денніса Медоуза, то відбивала його задум та ідеї. Тому й сама доповідь
професора стала програмною. Зокрема, він порівняв характерні для світового товариства риси ХХ-го і (завбачувані ним) на
ХХІ ст. Цитую:
•

ХХ століття
— економічне зростання;
— підтримка експансії;
— набуття знань;
— підпорядкування природи потребам людини;
— виснаження уживаних ресурсів;
— розв’язання універсальних проблем;
— спроба враховувати короткі часові лаги.

•

ХХІ століття

— осягнення стабільності;
— забезпечення неупередженості;
— поширення мудрості;
— адаптація суспільства до існування в рамках глобальної
екосистеми;
— повторна циклічна переробка ресурсів;
— звернення до глобальних проблем;
— опанування довготривалими лагами.
Далі він говорив про потребу значного поступу в галузі освіти, про конструювання ефективного навчального середови168
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ща, у тому числі на основі різного типу ігор. Доповідей, що пропонували різні підходи до цієї проблеми, було виголошено на
Конференції чимало.
Зокрема ігри самого проф. Д. Медоуза СТРАТЕҐЕМА (дві
версії) та РИБАЛЬСТВО, що втілюють просвітньо-навчальні
ідеї їх автора, широко відомі в світі — тисячі копій, сімома (на
той момент) мовами. Наприкінці 80-х років він власноручно
провів їх у Києві.
Ці ігри ґрунтуються на ідеях системної динаміки. Не беруся пояснювати тут, що це, але скеровую до книг їх речника — Дж. Форрестера101. Не виключено, що на сьогодні існують
новіші праці з цього напрямку.
Знову процитую Л. Крюкову: «Сумно, але поки що на цих
іграх вчаться державні службовці США, ФРН, Польщі та багатьох інших країн, а в нас з керівників вищої ланки інтерес до
них виявив лише міністр вищої освіти СРСР (мається на увазі
Ґ. Яґодін. — Л. І.). А скількох помилок у роботі парламентів
можна було б уникнути, якби їх члени навчилися спершу керувати спрощеною моделлю економіки, беручи участь у розігруванні названих та інших ігор такого плану»!
Далі є посилання на доповідь Ельжбети Науменко (Польща) про організаційну гру, розроблену нею спільно з М. Длугожем і присвячену проблемам приватизації. Цитую: «Гра призначена для польського парламенту і застосована в ньому як
дослідницький інструмент. Пропонувалося два варіанти приватизації, але чомусь парламентарі в більшості обирали третій
варіант банкротство державної фірми, розпродаж її майна за
безцінь, утворення на попелищі нового підприємства, що є найбільш прибутковим для інвесторів і майбутніх власників, але
означає повний крах для держави і банків-кредиторів. До речі,
101

Форрестер Дж. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978. — 167 с.
Форрестер Дж. Динамика развития города. — М.: Прогресс, 1974. — 287 с.
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саме такий варіант приватизації, наскільки я орієнтуюся, став
панівним згодом в Україні.
Але в Польщі вчасно вдалися до запобіжних заходів. Так
у рамках групи парламентського контролю п’ять днів тривав
семінар, ще три дні велися інтенсивні консультації поміж міністрами, депутатами, урядовими і незалежними експертами, і ще
повних два дні точилася згадана гра. Зрештою, був вироблений
звіт — керівництво до дії для урядових структур і парламенту.
Додам, що в останні роки Польща сягнула 5–6% економічного
росту. Ну а ми — «маємо, що маємо».
Як і всі ми, дивлюся час від часу репортажі з парламенту
і не можу уявити, як з тим натовпом можна організувати якісь
ігри, засновані на ідеях системної динаміки. Часом видається,
що там не всі вміють читати і рахувати до ста! Але я не закликаю до переобрання Верховної Ради. Нова буде такою ж. Якщо
у нас від початкової школи не запроваджено в навчально-виховний процес імітаційних ігор, то звідки будуть відповідні потреби, навички й звички в дорослих? Тож і усі наші «догнать и перегнать» суцільне сміховіння. Пам’ятаєте сентенцію Лагарпа,
звернену до Олександра І? Мали рацію і Лагарп — тоді, і, зараз,
Медоуз — потрібне ефективне навчальне середовище. Але про
становище освіти і науки в нас, відповідно, вчителів та вчених,
ліпше не нагадувати.
Ще один аспект — «Ігри як діалог культур» — розвинув на
тій Конференції Ф. Гудман.
А Л. Крюкова писала ще, не акцентуючи проте уваги, про
гру норвезького конструктора Ерлінґа Мокснеса «Цукровий
ринок». Я ж одразу звернув увагу на її подібність до нашого
«Фітотрону», попри те, що тут йдеться про монокультуру —
цукрову сировину. Але потім я подумав, що будь-яка гра, що
втілює процес с/г виробництва, відображатиме природній річний цикл: підготовка ґрунту, посів, догляд, збирання врожаю,
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його переробка і збут. Нюанси, способи обігравання реалій
життя різні, але сутність та сама.
Далі на конференції йшлося про потребу побудови спеціалізованої (комп’ютерної) бази даних, бо відсутність такої
є сьогодні своєрідним гальмом на шляху запровадження ігрового імітаційного моделювання.
Для прикладу, одна з перших і в чомусь недосконалих баз
такого типу мала на той момент (1990 рік) такі рубрики: імітація, гра (ігрове моделювання), ролеві ігри (розігрування ролей),
відповідно, 9 906, 10 137 і 4 323 посилань. Можна уявити кількісне зростання інформації на сьогодні та її структурне удосконалення в мережі Інтернет!
І заключна цитата: «В цілому можна стверджувати, що ігрове імітаційне моделювання на межі століть не лише набуває
рис самостійної сфери діяльності, але й починає просотуватися до інших сфер людської діяльності, стимулюючи тим їх розвиток».
«У сусіди хата біла, у сусіди жінка мила», як співається
в народній пісні, а в поета є твердження: «Нам своє робить!»
То що ж нам належить робити?
Тримаючи на прицілі високі матерії, слід, насамперед,
добирати і готувати кадри «маґістрів гри», себто людей, які
володіють методами застосування ігор у навчально-виховному процесі. Паралельно слід налагодити адаптацію і випуск
власне ігор. Їх конструювання, то вже від Бога, але в світі накопичено цілі арсенали готових і корисних ігор. Треба до них
дістатися. Зрештою, потрібні нам і кадри вищої кваліфікації,
які були б на рівні розуміння процесів у цій галузі, що точаться у широкому світі, брали участь у різного роду конференціях
та семінарах.
Нечисленне гроно ентузіастів намагалося протягом 1975–
1993 років налагоджувати такі процеси, але розуміння не
знайшло. Сьогодні «иных уж нет, а те далече». Сподівань на
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підтримку ще менше, лінію бодай мінімального зростання перервано. Але впадати у відчай не бачу потреби. Усе залежить від
інших загальноекономічних чинників, про які тут не варто заводитися. Головне, почати, а там, як то кажуть, не боги глечики
ліплять. Кадри можна й слід добирати, щоб вони вчилися і діяли. З часом, зіп’явшись на ноги, вони почнуть видавати й оригінальну продукцію.
Втішно було б думати, що цей текст може в чомусь посприяти становленню ігродизайну на наших теренах.
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Розділ 8
Додаток

Національна Академія Наук України
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
•
Український науково-дослідний інститут землеробства
•
Українське телебачення
Головна редакція науково-популярних
і навчальних програм

Ділова  телевізійна гра
«Кібернетичний фітотрон»
Інструкція гравця

Термін «фітотрон» — грецького походження. Утворений
він з двох слів — «фіто», що значить рослина, і «тронос» — утримувати, вирощувати. Тобто, це установка, споруда для вирощування рослин.
Основу нашої гри складає математична модель фітотрону — певна система продуктивних функцій сільського господарства, які були реалізовані, запрограмовані для машин Єдиної Серії (ЄС ЕОМ).
Мета нашого турніру — ознайомити телеглядачів з процесами у рослинництві й проблемами, які вирішують керівники
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сільськогосподарського (с/г) виробництва стосовно рільничої
діяльності й реалізації своєї продукції.
Участь у грі не вимагає жодної попередньої підготовки, окрім, можливо, знань основ шкільного курсу ботаніки і деякої
практики кімнатного або присадибного садівництва-городництва.
Таблиці, які наведено в тексті «Інструкції», можуть стати у нагоді гравцям. Інформація з них може забезпечити гру
на 4 «з плюсом», навіть без глибшого занурення у суть справи. Додамо, що система захисту в нашому фітотроні така, що,
навіть граючи навмання, ви його не зіпсуєте! А після 2–3 турів
гри, аналізуючи звіти ЕОМ про наслідки вашої діяльності, ви
вже набудете певного досвіду й майстерності.
Призначення ігор такого типу — трансляція культури. Тобто, ні тестування, ні конкретного професійного навчання нами
не завбачається.
Перше послання до вас від ЕОМ містить «державне завдання» на 1-й тур гри і бланк «агроплану». Завдання визначає, які
с/г культури пропонується вам виростити цього року, щоб мати
можливість продати «державі» у порядку планових закупівель
визначені тим завданням обсяги с/г сировини.
Іґнорувати «державне завдання», тобто не вирощувати зумовлені ним с/г культури, ми не радимо, бо за це в грі нараховується найбільший штраф. Якщо ж план видався напруженим,
а рік неврожайним, або ви припустилися помилок із дозами
добрив чи з порядком обробітку ґрунтів, у результаті чого ваш
валовий збір не перекрив обсягів плану закупівель, то машиною також нараховується штраф, але не такий суворий.
П’ять полів, які вам виділено, істотно відрізняються родючістю ґрунтів (див. табл. 1, 2). Прикиньте, що і де треба сіяти, щоб
виконати державне завдання та ще отримати лишки для продажу понад план чи на кооперативному ринку. Можна ту саму культуру сіяти на двох-п’яти полях. Але, в принципі, у вас першого
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року вільними від обов’язкових посівів є два поля. Засівайте їх
тим, що вважаєте вигіднішим для подальшого продажу.
Пам’ятайте, переможець гри визначається за сумою накопичень на банківському рахунку, себто, прибутками за весь період вашого господарювання. Таким чином, гра все ж вчить добиватися найбільшої віддачі від землі за умов збереження родючості ґрунтів й господарювання без штрафів, тобто у злагоді
з обмеженнями і правилами гри. Також вам належить зважати
на випадкові фактори, а саме, погоду та на кон’юнктуру, що складається на кооперативному ринку.
Добре поміркувавши, починайте фіксувати своє рішення
в агроплані. Його бланк являє собою табличку з п’яти рядків по
сім цифр у кожному (див. табл. 6-а). Ви бачите одиниці у першій
колонці, 03 в останній та нулі у решті. Якщо нічого не змінювати і ввести такий план в ЕОМ, то це означатиме, що всі площі
завбачено засіяти травою, а згодом її скосити й висушити. Вам
же належить виправити одиниці в 1-й колонці на індекси тих с/г
культур, які ви бажаєте виростити.
У другій колонці, якщо ви плануєте вносити органічні добрива, треба проставити їх дозу (двозначне число) в тоннах на
1 га, у противному разі слід залишити нулі, як вони є. У 3-й колонці проробити те саме для доз мінеральних добрив (у центнерах на 1 га). У 4-й треба зазначити, скільки разів ви плануєте
виводити в поле трактори та іншу техніку й обробляти ґрунт.
Тут не може стояти менше 03 — оранка, сівба, збирання врожаю. Але слід ще врахувати процеси внесення добрив, культивації, боронування.
Таблиця 4 підкаже вам, скільки разів на вимогу агротехніки це слід робити для конкретних культур. Причому, нижнє
значення (перше) відповідає сухій погоді, а верхнє — дощовому літу. Якщо операцій виявиться менше норми, ви не доберете
врожаю, понад норму — те саме, плюс витрати на пальне й додаткове ущільнення ґрунту. Вгадаєте ваше щастя!
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Таким чином, якщо в п’ятому рядку агроплану записано:
3 45 15 10
то це означає, що вами заплановано це п’яте поле засіяти
цукровими буряками з попереднім внесення на кожен гектар
45 тонн органічних і 15 ц мінеральних добрив. Завбачено також
10 разів обробити ґрунт. Те число 10 ЕОМ розшифрує, виходячи з гіпотези розумності гравця. Тобто, не 5 разів переорати,
тричі засіяти і два рази зібрати, а як належить за технологією.
Машина вірить у вас, у ваші здібності загалом і до навчання,
зокрема!
Усього в гру закладено 9 типів погоди у поєднаннях: сухо,
нормально, волого; холодно, нормально, жарко (див. табл. 7).
Усі нормативні дані й набір с/г культур стосуються зони українського Полісся й Лісостепу.
Виславши до нас поштою заповнений агроплан, ви отримаєте згодом від ЕОМ звіт про свою господарсько-комерційну
діяльність.
Продаж с/г сировини в рахунок плану ЕОМ здійснює сама.
Все, що лишиться по тому, вона впише в графу «лишок» свого звіту. Якщо валовий збір виявиться недостатнім для повного
виконання планового продажу, то ЕОМ попутно накине штраф
за недопродаж.
У подальших турах гри обсяги вашої роботи дещо збільшаться. Тепер вам належить не лише планувати посіви на 2-й
(3-й і т. д.) роки, а також щоразу розпоряджатися лишками с/г
сировини.
Заповнення агроплану для вас уже не дивина. Але додатково від другого року господарювання вам належить враховувати фактор сівозмін. Одні культури-попередники сприяють врожаю наступного року, інші ні. Таблиця 5 інформує про це. Кожен «+» у графі це приблизно 5% надбавки до врожаю, а «–»,
відповідно, така ж його знижка.
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Також відтепер щоразу доведеться займатися комерцією.
Тут перед вами три можливості.
а) Продати лишки державі понад план, на що обмежень не
накладається. Ціни вам відомі наперед з держзавдання за попередній рік. Звертайте на них увагу. З року в рік вони можуть
змінюватися, на що слід зважати при комерційних прогнозахрозрахунках. Держава бо веде свою політику.
б) Вивезти с/г продукцію на кооперативний ринок. Як там
складуться ціни, ні вам, ні нам наперед не відомо. ЕОМ зібравши
всі комерційні плани учасників турніру, вивчить кон’юнктуру,
яка склалася на ринку, і сама визначить поточні ціни. Вони можуть бути істотно (в 2–10 разів) вищі від державних планових,
якщо на ринку виявиться дефіцит того чи іншого виду продукції, а можуть бути нижчі, якщо там трапиться затоварення.
в) Нарешті, залишити весь, або частину врожаю, у коморі.
Але спочатку радимо ознайомитися за Таблицею 4 з коефіцієнтами збережуваності сировини. Зернові культури зберігаються
добре, картопля гірше, а буряки взагалі анулюються.
Зрештою, можна комбінувати всі підходи. Як вам підказує
інтуїція рільника й «нюх» комерсанта!
У бланку комерційного плану слід записати, що, скільки
й де ви хочете продати. Робиться це шляхом заміни в ньому всіх,
або частини, нулів значущими цифрами. Так, якщо ви продаєте
щось понад план, а продажу на ринкові не плануєте, то пишеться, приміром:
2 375 800 000
У разі продажу тієї ж кількості виключно на ринкові:
0 000 023 758
Якщо ж ви вирішили продати скількись і там і там, то може
бути, наприклад:
1 300 010 758
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Ну а все, що залишиться, автоматично потрапить до комори.
Пам’ятайте, що цукрові буряки продажу на кооперативному ринку не підлягають. Пишіть не пишіть, машина однак нарахує прибуток, керуючись надплановими цінами. Повторюємо, зберігати буряки в коморах не можна, там вони «попсуються», і тоді ваш прибуток від них виявиться нульовим.
Труднощі виникають, якщо ви зібрали врожай буряків понад 99 999 ц. Як же їх продати, якщо більше число не можна вписати в графу?
Тут є лазівка — «штучний блеф». Але спочатку, що таке
блеф? Сума заявки на продаж будь-якої культури не повинна
перевищувати її запасу в коморі. Якщо ви спробуєте продати
більше, ніж маєте фактично, то це й означатиме, що ви блефуєте
(пробуєте обдурити).
Можливо, ви просто помилилися? Але ЕОМ неодмінно помітить ваш промах і, не аналізуючи мотивів, штрафуватиме на
весь обсяг перевищення, а сам запас у такому випадку реалізує
за державними надплановими цінами, що також може завдати
вам збитку, якщо ціни на ринку виявилися цього року вищими
за надпланові.
Отож, якщо валовий врожай буряків був, скажімо, 137 892 ц,
продати його весь можна так. Записати до графи «понад план»
99 999, а до графи «коопторг» 37 894, тобто, навмисно збільшити свій запас на 1 ц. Штраф за такий блеф буде невеликим, але за
37 893 ц буряків ви одержите ваговиті гроші! Себто, сама спроба посунути на ринок з буряками, що хоч і суперечить правилам
гри, але не карається. Машина поблажливо виправить вашу помилку й нарахує на банківське конто прибуток від надпланової
реалізації цього надлишку.
Якщо якогось виду продукції у вас немає, або ви вирішили
її притримати, то просто викресліть відповідний рядок у комерційному плані. Тепер порахуйте кількість заповнених рядків і впишіть відповідну цифру (від 0 до 7) в агроплані поруч
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із своїм номером гравця. Там для цього є клітинка. У прикладі
(див. Табл. 6-б) там стоїть 5.
Починаючи від 2-го туру гри, при плануванні продажу, керуйтеся вмістом комор, а на лишки врожаю, що їх машина подає
у звіті за поточний рік, не звертайте уваги. Бо все зрештою «звозиться» і додається до того, що, можливо, лишалося в коморах
від попередніх років.
Нижче бланків агро й комерційного планів подається інформація про фонд добрив на наступний тур (с/г рік). Якщо там вказано 99 000 т. органічних та 99 000 ц. мінеральних добрив, то це означає, що обмежень немає взагалі. Бо при форматі 2 більше 99 в графу однак не записати, а загальна площа орних земель у вас 1000 га.
Ми вдалися до фондування добрив аби не лише вберегти вас від
спокуси внесення надто великих доз, що може не лише стати згубним для врожаю, а й призвести до забруднення природного середовища. Крім того, в той спосіб ми додаємо вам «матеріалу до роздумів». Привчаємо «крутитися» за умов обмеження ресурсів. Ми
ж бо з вами прагнемо грати немов ділові люди, а не гратися як діти!
Плануючи дози внесення добрив, ви можете помилитися і перевищити наданий вам фонд. У такому разі машина зайвого на поля
однак не допустить, але до сплати нарахує вам повну вартість усього, що було вами заплановано. Зайвина ж добрив буде конфіскована.
Для вашої орієнтації в Таблиці 4 наведено норми внесення
добрив для четвертого поля. Для інших, менш родючих ділянок ці дози можна дещо збільшувати. Але не захоплюйтеся цим
(особливо коштом туків).
Корисно пам’ятати, що 40–50 відсотків врожаю забезпечується внесенням добрив, 10–20% агротехнікою, ще до 10%
якістю насіння. У грі завбачено, що ви щоразу купуєте елітний
посівний матеріал, а не дбаєте про власний. Себто, у власне насіння в коморах ми не граємо.
Метеоумови можуть збільшити врожай відсотків на 30, або
зменшити його наполовину проти середнього.
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Бланки планів ви одержуватимете кожного туру. Всі ваші
прибутки накопичуватимуться в банку. Кожного туру машина
через пошту інформуватиме вас про стан вашого банкового рахунку й, відповідно, місце в Табло турніру за цим покажчиком.
В останньому турі відбудеться повний, автоматичний (бо вже
нема як вас розпитати) розпродаж вмісту всіх комор за надплановими цінами і визначаться остаточні підсумки турніру.
Але, всяко буває. Тому в звітах від ЕОМ ліворуч від вашої
адреси щоразу відтворюються ваші вихідні дані (рішення) на
цей тур. Можливо, з корегуванням, якщо ви надужили фондом
добрив. Перевірте, чи правильно ми прочитали ваші рішення
і ввели їх до пам’яті ЕОМ.
Нам було б цікаво знати, як ви працюєте над рішеннями.
Свої міркування пишіть на окремому аркуші, зазначивши на
ньому ваш номер гравця та прізвище. Втім, це не обов’язкова
умова участи в турнірі.
Бажаємо успіхів у грі! Можливо ви не раз помилитеся, навіть
не усвідомлюючи цього. Нічого, ми підправимо, проконсультуємо. Сміливо запитуйте, якщо щось не ясно. Ми намагатимемось
відповісти персонально, або в процесі чергових передач. Не лінуйтеся лише чітко підписуватися і вказувати ваш номер гравця!
«Кібернетичний фітотрон» приймає обґрунтовані претензії на якість обробки даних і здійснює переобчислення, але
лише за попередній тур гри. Тому швидко реагуйте на можливі
казуси, щоб ми мали час і можливість скорегувати помилки.
Таблиця 1. Характеристика полів
Номер
поля

Тип ґрунту

1

Дерново-підзолистий супіщаний

197

40

2

Сірий опідзолений
середньо суглинковий

208

60

180

Площа Бонітет
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Номер
поля

Площа Бонітет

Тип ґрунту

3

Темно-сірий опідзолений
середньо суглинковий

196

80

4

Чорнозем глибокий мало гумусний
середньо суглинковий

211

100

5

Чорнозем опідзолений
середньо суглинковий

188

90

Таблиця 2. Ефективна природна родючість ґрунтів
(врожай у ц/га без застосування добрив)

Трави (сіно)

Номера полів

шифр

Сільськогосподарські
культури

1

2

3

4

5

1

18

22

25

28

26

Пшениця озима

2

12

15

22

27

26

Буряки цукрові

3

115

141

250

260

250

Кукурудза на силос

4

80

105

223

225

225

Горох

5

7

10

19

19

19

Картопля

6

70

140

150

140

150

Ячмінь

7

11

15

18

19

19

Таблиця 3. Вартість добрив та обробітку ґрунту
Органічні добрива

Мінеральні
туки

Ціна 1 т

Внес.
т/га

Вміст
ц/туків
в1т

Ціна
1ц

2,5

1,5

0,6

2,0

Механічний обробіток
ґрунту

Внесен- Оранка Культив.
ня ц/га
1 га
1 га
2,7

3,0

0,8

Боронув.
1 га
0,54
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Таблиця 4. Деяка допоміжна інформація
(норми добрив подано стосовно 4-го поля)

шифр

Початок таблиці 4
Середня
прогрес.
врожайн.
з 1 га

Норма
висіву
на 1 га
в цент.

>

Мін. ц

Механ.
оброб.
ґрунту
за 1 рік

Орг. т

1

50

2,5

00

05

5–7

>

Пшениця 2

40

2,5

20

07

7–10

>

3

400

0,2

40

16

9–10

>

Кукурудза 4

350

0,3

30

10

9–13

>

5

30

3,0

00

04

6–7

>

Картопля 6

200

40,0

40,0

07

10–12

>

30

2,0

00

05

6–7

>

С/г
Культура
Трави
Буряк ц.
Горох
Ячмінь

7

Норми внесення
добрив

Продовження таблиці 4

182

>

шифр

Ціна
сівби
1 га

Винос
Збереж.
Ціна
пож. реч.
врожаю
збирання
(ц туків)
на весну
1 га
на 1 ц с/г
(%%)
продукції

Ціна
насіння
за 1 ц

>

1

10,9

1,0

5,0

90

0,16

>

2

12,5

1,1

16,4

95

0,27

>

3

86,0

3,5

43,0

0

0,06

>

4

18,9

1,2

35,0

75

0,04

>

5

12,0

1,0

13,5

95

0,46

>

6

20,0

4,1

46,0

70

0,06

>

7

12,0

1,1

12,3

95

0,22
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Таблиця 5. Вплив с/г культур-попередниць на врожай

Ячмінь

7

Картопля

6

Горох

5

Кукурудза

4

Буряк

3

Пшениця

2

Трава

1

1

––

+

++++

++

++

+++

+

о Пшениця 2

++

–––

––––

+

+++

++

––

с

++

+++

––––

–

++

–

––

і Кукурудза 4

+

++

+++

–

++

+

–

в

5

+

+

++

++

++

+

н Картопля 6

+

++

+

+

+

––

+

++

+++

++

+

+++

+++

+/–

с/г культури
попередниці

п

і

Трава

Буряк

3

Горох

Ячмінь

7

–––
–––

Таблиця 6-а. Агровиробничий план на 1-й рік
Заявлено на продаж 0 с/г культур
АгроДобрива
виробничі
мінеральні
заходи
(ц/га)
(разів)

Добрива
органічні
(т/га)

1

1

00

00

03

2

1

00

00

03

3

1

00

00

03

4

1

00

00

03

5

1

00

00

03

поле

шифр

Номер гравця 0 000
с/г культура
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Таблиця 6-б. Зразки заповнення агро і комерційного планів.
Агровиробничий план на 3-й рік господарювання
Заявлено на продаж 5 с/г культур

с/г культура

шифр

АгроДобрива
виробничі
мінеральні
заходи
(ц/га)
(разів)

поле

Номер гравця 1 205

Добрива
органічні
(т/га)

1

Картопля

6

50

09

10

2

Пшениця

2

00

08

11

3

Цукрові буряки

3

40

18

12

4

Трави

1

00

05

06

5

Кукурудза

4

30

11

11

с/г сировина з комор
Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза (на силос)
Горох
Картопля
Ячмінь

шифр

Комерційний план на продаж с/г продукції
за 2-й рік господарювання
Продаж
понад план

Продаж
на кооп. ринку

1
2
3
4
5
6
7

00 000
01 700
27 354
00 000
05 470
00 000
03 000

00 000
01 781
00 000
00 000
00 000
64 070
02 794

Таблиця 7. Розподіл типів погоди (у %)
Вологість/Температура
Холод
Нормально
Спека
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Сухо
1
3
9

Нормально
7
19
14

Волого
12
17
18
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Розділ 9
Вікно 1
Загальний опис
документації

Історія гри

Граємо!

Хочу щось інше...

↓

↓

↓

Перехід до
«Вступного слова»

Перехід до 2-а

Вихід з системи

Загальний опис документації

Подальші розділи з описом моделі «Кібернетичний фітотрон» розраховані, принаймні, на три типи персон: гравців,
керівника гри і програміста(ів), які програмуватимуть цю гру
для усіх трьох режимів її застосування.
На жаль, не вдається, точніше, не видається доцільним, чітко розділити матеріали на три купки — кожному користувачеві
своє, бо це призведе до суттєвого дубляжу інформації, що й так
наявне в нашому описі. Але можна твердити, що розділи (Вікна) 1, 1а, 2а, 2б, а також 3б, 3в та Довідкове бюро — арена діяльності та зацікавлень гравців.
Вікно 3а, як видно з самої назви, стосується керівника гри.
Як і, почасти, Коментарі, Технічна інформація, Формули (а),
Формули (к).
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Щодо програмістів, то їм у рівній мірі потрібна й доступна
вся наявна документація.
Вікна — це те, що, практично, видаватиметься на дисплей
для гравця. Проте, те, що так назване в документації, має бути
після побудови програми гри почищене від різного роду зауваг
та коментарів. Там має лишитися мінімально необхідна інформація, щоб ніщо не відволікало думку (мислення!) гравця.
Подекуди, інформація в описах дублюється. Повтори
зроблено для зручності учасників процесу реінкарнації «Фітотрону».
Зверніть увагу на одну особливість. Масиви (таблички) на
бланках для гравця мають «оповідальну» назву. Вони ж у документації для програмістів понад це мають ідентифікатори —
зменшувальні імена, щоб полегшити тим процес написання
програм.
Ця гра має дидактичне, пізнавальне, а не розважальне призначення. Ми намагаємося ознайомити гравців із якісною стороною рільництва. Тому деяка інформація подається нами
в двох іпостасях: якісній та фактичній (числовій). Порівняйте,
скажімо, Таблиці S[i(k-1), i(k)] і S+[ik-1, ik], або Q[k], де в одній таблиці поєднано, фактично, дві.
На жаль, а може це +, цей опис гри не прив’язаний до конкретної технічної бази у, мови програмування, системи комунікацій в перебігу турніру. Тому автор виходив із загального уявлення про якусь мережу, де при центральному комп’ютері (сервері?) орудує керівник гри, який може зазирати у всі матеріали
всіх гравців при терміналах. Останні ж поміж собою не спілкуються, мають вихід на… й контактують виключно з керівником
гри — ігро-жокеєм.
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Розділ 10
Вікно 2-а
Обери режим гри
Індивідуальний
1
Підсвітка 1, 2. Вибір 1 — гасне 2. Підсвітка 3, 4
Натуральна
господарка:
(tête-à-tête
з машиною)

Експерименти
з «Моделлю
вирощування
врожаю»

3

4
Змагання в групі
2
Перевірка
леґітимності
керівника гри

Бажаєте освіжити
в пам’яті
правила гри?
«Так» → перехід до 2-б, і чекати
на «сигнал керівника гри»
«Ні» → чекати на «сигнал керівника гри»

Ваш пароль!
Так ↓. «Ні» → Геть!

↓
Перехід до 3-б
Перехід на 3-а
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Розділ 11
Вікно 2-б
Дещо про правила гри
в «Кібернетичний фітотрон»
Перш за все, Вам належить обрати Режим гри. Основним
у ній є «Змагання в групі». Це може бути 20–30 осіб, приміром,
шкільний клас. Або й кілька сот (тисяч) учасників, як от в наших
телевізійних турнірах. Оскільки в грі задіяна модель ринку, то
вона тим ефективніше діє, чим більше людей (гравців) охоплює.
Але не завжди вдається сколотити колектив гравців, та й групова гра вимагає наявності тої чи іншої комп’ютерної мережі. Тому
нами завбачено два режими індивідуальної гри з комп’ютером —
«Натуральна господарка: (tête-à-tête з машиною)» та «Експерименти з «Моделлю вирощування врожаю».
У першому з цих «одноосібних» випадків Ви ніби-то в ситуації групової гри — отримуєте завдання (контракти), фонди добрив тощо, вирощуєте врожаї, але ні з ким не змагаєтеся.
Умовно, Ваші врожаї оцінюються за двома шкалами цін, але
чисто механічно, без урахування Ваших бажань. Та й про які бажання може йтися? Скачи, враже, як пан каже! Втім, це можна
розглядати як тренування перед великим турніром.
«Експерименти з моделлю» — це дослідницький варіант
гри. Якщо в попередніх випадках Вам диктують умови гри згори, мало не (у випадку погоди) від Бога, то тут Вам надається
весь інструментарій, до якого в звичних режимах має доступ
лише керівник гри — ігрожокей, формуючи для Вас завдання.
Це як експерименти юннатів на грядках чи клумбах. Йдеться бо
в цьому випадку не про зиск, а про набуття знань, досвіду.
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А загалом, в основному варіанті цієї гри, Ви виступаєте орендарем (володарем) господарства (ферми), яке обіймає 5 полів загальною площею 357 га. Ці поля різняться ґрунтами (їх родючістю) й площею. Інформація про них зведена в таблицю.
Таблиця 1. Характеристика полів
Номер
поля

Тип ґрунту

Площа Бонітет
(га)

1

Дерново-підзолистий супіщаний

80

40

2

Сірий опідзолений середньо суглинковий

66

60

3

Темно-сірий опідзолений
середньо суглинковий

61

80

4

Чорнозем глибокий мало гумусний
середньо суглинковий

71

100

5

Чорнозем опідзолений
середньо суглинковий

79

90

Примітка. Бонітет — це певний покажчик родючості ґрунту.
За умовами гри Ви можете вирощувати 7 с/г культур, а саме
Сільсько-господарські культури

шифр

Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

1
2
3
4
5
6
7

Ваша мета — збирати якомога більші врожаї з тим, щоб мати найвищий прибуток, бо про ефективність Вашого господа191
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рювання судитимуть за сумою (у гривнях), яка накопичиться
протягом гри на Вашому банковому конто.
Вашу діяльність визнчають природні фактори: родючість
ґрунтів, погода, наявність (чи відсутність) добрив тощо, а також
Ваші аґротехнічні заходи
Крім того, Ви не Робінзон на безлюдному острові, живете
і дієте в державі, де чинні писані закони й національні традиції.
Так умовою оренди землі є щорічне підписання контрактів на
вирощування певної кількості с/г сировини та її продаж тресту
Укрзаготпрод за цінами, про які Вас наперед будуть інформувати. Від туру до туру вони можуть змінюватися.
Зауважимо, що один с/г рік відповідає одному туру цієї гри
(і навпаки).

Аґро-план

Отже, кожен тур гри починається з того, що Ви отримуєте контрактне завдання, інформацію про фонд добрив, шкалу
цін стосовно поставок за контрактом. Також у турах, починаючи з 2-го, Вам додатково нагадуватимуть про с/г культури попередники, що росли на Ваших полях та про баланс (+/–) поживних речовин у ґрунтах. На старті турніру Ваші ґрунти — цілинні чи перелогові.
А от чого ні Ви, як і ніхто інший, не знатимете до опрацювання й передачи всіх аґро-планів до комп’ютера, так це погоди наступного с/г року. Себто, рішення Ви прийматимете ніби
всліпу. Втім, як і всі хлібороби на Землі! При тому, що самі кліматичні умови можуть або зменшити врожай вдвічі, або підняти його у півтора рази.
Погода визначатиметься комп’ютером у випадковий спосіб,
базуючись на даних Васильківської аґрометеостанції, що на
Київщини, за понад сто років спостережень.
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Неявно (ніби «за кадром») Ви отримуєте перед кожним туром гри кредит на закупівлю насіння, оплату добрив та витрат,
пов’язаних з обробітком ґрунту. Сума кредиту в кожному турі
автоматично відраховується (гаситься) з Вашого конто вже на
стадії реалізації врожаю.
Контракти можуть бути «м’якими» — замовляється лише
певний обсяг врожаю двох культур: пшениці та цукрових буряків. До речі, це основні товарні культури зони Лісостепу, де Ви
господарюєте.
«Жорстким» виглядатиме замовлення, яке диктує вирощування 5 с/г культур. Себто, у Вас тоді не залишається «вільних» полів для якихось господарчих ініціатив. За умов тоталітарного режиму з Вас можуть стребувати поставок сировини,
яку ви не вирощували, себто 6-ї, 7-ї с/г культур. У той спосіб ваше господарство можуть знищити.
Відрахування частини врожаю, відповідно до контракту,
здійснюється автоматично. Якщо зібраного з полів +, можливо, того, що зберігалося в коморі від минулорічного врожаю, не
вистачить для виконання поставок, зумовлених контрактом,
Вам буде нараховано штраф в обсязі 50% вартості недопоставок (за шкалою цін контрактних поставок). Якщо ж Ви взагалі
проіґноруєте контракт, сіятимете щось на свій смак і розсуд, то
штраф сягатиме 150% вартості (за цією ж шкалою) усіх недопо
ставок.
Зрештою, усе, зсипане до комори, — воно Ваше, але чи треба Вам стільки!? Тож настає етап розумної реалізації врожаю.
До речі, про правила й умови зберігання. Зернові культури
і сіно зберігаються добре. Втрати сягають щось із 5% на рік. Можете це уточнити за довідковими таблицями. А от з картоплею
справи кепські. Її вціліє на кінець року лише 70%. Щодо цукрових буряків, то весь їх врожай підлягає реалізації (і переробці
на цукор) вже восени. Тому, якщо Ви необачно звезете до комо193
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ри щось від врожаю буряків, воно там згниє, а комп’ютер незворушно впише нуль у відповідну графу!

Комерс-план

Плануючи продаж врожаю, Ви спиратиметесь на дві шкали цін. Відповідно, перед Вами відкриваються дві можливості.
Перша, продаж лишків тресту Укрзаготпрод понад контракт,
на це обмежень немає, а ціни у 1.5 рази перевершують закупівельні за контрактом. Також, друге, перед Вами відкривається
перспектива продажу на вільному ринку. Тут ціни можуть коливатися від 50% від планово-контрактних до 300% від них же.
Спокусливо, але тут існує комерційний ризик.
Заковика у тому, що наперед цін на ринку ніхто, навіть ігрожокей — керівник гри, не знає. Допіру, коли Ви всі складете свої
плани продажу й передасте їх «на верх», комп’ютер зможе оцінити стан попиту-пропозиції, що склався на ринку на різні види с/г сировини, і на цій підставі визначити комерційні ціни.
Далі без зволікань він здійснить заплановану Вами реалізацію
й додасть виручку до банкового конто. Інакше кажучи, на ринку Ви можете як програти (продавши за пів ціни), так і виграти,
вдвічі проти продажу над контракт.
Попутно, машина визначить успішність гри всіх Вас за проведені тури. Одночасно, Ви, якщо забажаєте грати далі, отримаєте «Інформацію до роздумів» на наступний тур гри — новий контракт, ціни, дані про фонд добрив та стан ґрунтів (виснаження чи, навпаки, зростання їх родючості). І, post-factum,
довідаєтеся про погоду в рік, що проминув, та про ціни, що були
склалися на ринку.
Якщо Ви вирішите припинити гру, то комп’ютер підіб’є остаточні підсумки. Реалізує, не чекаючи додаткових вказівок,
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вміст комор, а також присікається до стану ґрунтів. У разі їх
виснаження, родючість буде відновлено до вихідного стану, але
Вашим коштом! Тобто, суми на конто можуть дещо зменшитися. Але не годиться хазяйнувати на землі по-хижацькому! Вже
по тому можна буде ознайомитися з остаточним Табло турніру
й привітати його переможців!
Ні, ця гра мені
не по зубах!
Не до смаку!!
Не до шмиги!!!

Я готовий(а)
грати далі !!!

↓

↓

Вихід з системи (гри)

Чекати на сигнал
(завдання)
від керівника гри
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Розділ 12
Вікно 3-а
Стіл керівника гри
Реєстрація гравців

До масиву RE[n, p], ще до початку власне гри, в міру надходження записуються імена і паролі гравців. Після сигналу «Зупинити реєстрацію» видається їх загальне число. Останній стовпчик
до початку гри містить самі нулі.
Пароль гравець обирає собі сам. Це 5 довільних символів — літер та цифр.
Таблиця RE[n, p]

№ Прізвище, ім’я гравця
1
2
1
2
3
Зупинити реєстрацію

Шифр, пароль
3

±
4
0
0
0

Зупинити реєстрацію

До участі в турнірі записалося TOUR осіб. k = 0
Загальний порядок  обчислень

{Цикл по k {Цикл по p {Цикл по j}}}, де
k — індекс туру (року); p — індекс (номер) гравця;
j — індекс (номер) поля
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Початок  циклу  по «k»
→k=k+1

Керівник гри в кожному турі гри, виступаючи від імені
Укрзаготпроду, формулює контракт на вирощення с/г сировини і деякі додаткові обставини (обмеження). У нього своя
«гра». Він як той кіт, що бавиться з мишкою, перш ніж її
з’їсти!
Стартові умови для всіх гравців тотожні, як і контракти
з ними у кожному турі. Їх визначають такі документи.
1. Контракт на вирощення с/г сировини
2. Ціни закупівель с/г сировини за контрактом
3. Фонд добрив
4. Реґламент туру
5. (частково) Погода
Таблиця CON [i] (Бланк)
1. Контракт з Укрзаготпрод на вирощення с/г сировини
Експромт

З пакету

У випадковий спосіб

Сільсько-господарські культури

шифр

Обсяг закупок у турі

Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0

Ціни подаються на всі 7 с/г культур, бо, окрім врожаю з 5-ти
полів у конкретному турі, гравці по коморах можуть зберігатися
рештки від попередніх турів гри!
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Таблиця PR [i]
2. Ціни закупівель с/г сировини
за контрактом з Укрзаготпрод
Експромт

З пакету

У випадковий спосіб

Сільсько-господарські культури

шифр

Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

1
2
3
4
5
6
7

Ціна за 1 ц с/г сировини

Таблиця FER [k]
3. Фонд добрив
Експромт

З пакету

У випадковий спосіб

Органічні добрива
(тонни)

Мінеральні добрива
(центнери)

Таблиця REG[k,m]
4. Реґламент 1-го етапу туру
0

0

хвилин
Таблиця WEA [k]
5. Визначення погоди поточного туру гри
Погода ???
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Клавіша звертання до відповідної п/п. Погода визначається
у кожному турі один раз, до початку циклу обчислень рішень гравців.

Коментар 5 для програміста

Для обслуговування турніру та, можливо, пост-аналізу його
перебігу необхідно сформувати Архів керівника гри — AKG[k],
у якому зберігатимуться всі дані про умови проведення турніру,
кількість гравців у турах, тощо. Номер запису у файлі відповідає
номеру туру гри. Отож, Архів містить.
1. Контракти на вирощення с/г сировини — CON [k]
2. Ціни закупівель с/г сировини за контрактами — PR [k]
3. Фонди добрив — FER [k]
4. Реґламенти турів — REG [k], якщо тур було перервано,
вказати.
5. Погода по турах — WEA [k]
6. Ціни вільного ринку — FPR [k]
7. Кількість гравців по турах — GER [k]
8. Табло турів — TAB [k]
Формування запису до файлу AKG[k]

Керівник гри розсилає завдання чергового туру одночасно
всім гравцям. А саме, складові 1-4 AKG[k]. Водночас формується Архів учасників турніру — AUT [k, p].
Кожен запис до цього архіву (номер відповідає номеру
гравця), містить інформацію про його гру (рішення) в кожному
турі поспіль. Тому досить описати структуру запису даних одного гравця — p для одного туру гри — k. Таблички-складові описані в підбірці «Технічна інформація для програміста».
1. PO [j, 4] — Що, де було посіяно (заплановано посіяти)
2. SH [j, 1-2] — Підбір сівозміни
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3. STAN [j, 1-3] — Підбір добрив
4. BK [j] — Механічний обробіток ґрунту
5. KRA [i, m] — Розрахунки за виконання контракту
6. PLAN [i, n] — План продажу (збереження) решток врожаю
7. BANK [k] — Стан особистого рахунку в Украґробанку
Водночас, встановлює часовий реґламент.
Таблиця REG [k, 1] →

Зворотній відлік часу

Зрештою, дає сигнал гравцям готувати свої аґро-рішення.
Гравці починають працювати над ними (Дивись «Стіл агрорішень»), і в міру готовності, скидають їх керівникові гри, де дані
розміщуються в розділах 1-4 AUT[k, p] і вже звідти вибираються
у процесі обчислень (Дивись «Формули (а) обчислення врожаю»)
Прийом рішень триває, доки зворотній відлік часу не дійде
до нуля. Втім, керівник гри може самочинно перервати цей процес, «натиснувши» клавішу, коли, наприклад, весь клас подав
свої рішення дочасно.
Вольове завершення роботи над рішеннями

У такому разі, поточне значення часу t з «годинника» записується до REG [k, m]. 			
t → REG [k, 2]
Отже, рішення для циклу їх обробки комп’ютером уже
накопичені. Їх загальна кількість — RT підрахована. Водночас, у ході надходження рішення від гравця p, № туру нотувався
у відповідному рядку Таблиці RE[n, p].
k → RE[4, p],
* * *
p = 0;
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Початок  циклу по «p»
→ p = p + 1;

Якщо RE[4, p] ≠ k, значить гравець p вже вибув з турніру.
Для таких у RE[4, p] зберігатиметься № останнього туру,
в якому гравець брав участь, але жодних подальших їх контактів з керівником гри не завбачається.
p > TOUR — кінець циклу по p. Перехід до формування
Табло → Як «Ні» продовжуємо обчислення ↓
Розгортається зачистка теренів гри.
Переоблік Комори до прийому нового врожаю.
					
Цикл по і = 1,2,3,…,7
PLAN [i,1] * D[9,i] → KRA[i,3]
Оновлення облікових документів до нового туру гри.
0 → KRA[i,1];
0 → KRA[i,2];
0 → KRA[i,m]
Цикл по m = 4, 5, …, 8;
Оновлення документації в Банку
BANK [9] → BANK [1]; 0 → BANK [n],
цикл по n = 2,3,4,..,9.
Зачистка бланку Плану продажу.
0 → PLAN [i, n] Цикл по і = 1, 2, 3, …, 7; Цикл по n = 1, 2, 3, …, 7;
→ Початок  циклу  по j

(перехід до «Формули (а) обчислення врожаю»)

Цикл обчислень будується по j (поле за полем) і дає значення
врожаю гравця р з кожного з його 5-ти полів. Ці дані занотовуються у відповідному рядку m = 1 таблиці KRA[i, m]. Водночас
обчислюється валовий збір і занотовується в графі KRA[i, 2].
Мабуть, слід було б писати KRAp[i, m], але чи варто захаращувати позначення!? А також в Таблиці VHZ [j].
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Якщо та сама с/г культура висіяна на 2-3 полях, а це не заборонено робити, то її врожаї з різних ланів додаються і записуються в одну й ту ж саму графу.
KRA[i, 1] + Hij → KRA[i, 1];
Цикл по і = 1, 2, 3, …, 7
B[3,j] *Hij + KRA[i, 2] → KRA[i, 2];
Валовий збір
KRA[i, 2] + KRA[i, 3] → KRA[i, 3],
Комора + поточний врожай
Ще варто перенести дані про контракт на с/г сировину в цьо
му турі та ціни, визначені цим контрактом.
CON[i] → KRA[i, 4] та PR[i] → KRA[i, 5]
й усе готово до другого етапу гри — процесу реалізації вирощеного
врожаю, що визначається Комерс-рішеннями. (Дивись Стіл 3-в).
Етап Комерс-рішень

Виконується розсилка бланків Комерс-рішень тим, хто ще
грає, себто, коли для них виконується умова RE[4, p] = k, і так допоки p ≤ TOUR.
Встановлюється реґламент підготовки (опрацювання) Комерс-рішень.
Таблиця REG [k, 3] →

Зворотній відлік часу

Керівник гри може самочинно перервати цей процес, «натиснувши» клавішу
Вольове завершення роботи над рішеннями
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У такому разі, поточне значення часу t з «годинника» записується до REG [k, m].
t → REG [k, 4]
Перехід на «Стіл комерс-рішень — 3-в».
Повернення керманичу гри заповнених бланків Комерс-рішень.
Коли цей процес завершується, настає етап визначення цін на
вільному ринку. по тому — остаточне підбиття підсумків туру.
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Розділ 13
Вікно 3-б
Стіл Аґро-рішень

p — № гравця

k — № туру гри

План сівби поточного року
1

№ поля

1

2

3

4

5

2

Його площа (га)

80

80

61

71

79

3

Бонітет ґрунту

40

60

80

100

90

4

0
0
0
0
0
№ с/г культури, обраної
для посіву
<назва> <назва> <назва> <назва> <назва>

Коментар 6 для програміста !!!
Шпаргалка. Вибір ліпшого варіанту посіву
(У першому турі не застосовується, бо сіємо по цілині)
Поля

1

2

3

4

5

1

Що росло
попереднього року

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

2

Вибір с/г культури
для посіву
поточного року

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

3

Вплив сівозмін

–

–

–

–

–
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Продовження таблиці
Поля

1

4

Оцінка врожаю з 1 га

5

Валовий збір з поля

2

3

4

5

Роди, земле, жито, пшеницю та всяку пашницю!

Майте на увазі, що врожай тут оцінюється без урахування
впливу добрив та за середньо статистичної погоди!
Кінець вибору ділянок для посіву

Коментар 1 для програміста !!!

Сільсько-господарські
культури

шифр

Контракт з Укрзаготпрод на вирощення с/г сировини

Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

1
2
3
4
5
6
7

Обсяг
закупок
у турі

Підказка: Стан ваших ґрунтів
1
2
3
4
5

Поле №
Було (ц туків)
Додати орг. добр. (т)
Додати мін. добр. (ц)
Стало (ц туків)

1
0
00
00
0

2
0
00
00
0

3
0
00
00
0

4
0
00
00
0

5
0
00
00
0
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Фонд добрив
Органічні добрива
(тонни)

Мінеральні добрива
(центнери)

∑U
±

∑M
±

Вихідний рівень вмісту поживних речовин у ґрунті позначимо 0. Додаючи добрива, Ви сягаєте позитивних значень у графі «Стало» з «+». Натомість, врожай, що зростає, висмоктує
з ґрунту поживні речовини — (жене «Стало» у мінус). Чи звернули Ви увагу на те, що трави, горох та ячмінь не потребують
внесення оргдобрив? Себто, вони поліпшать баланс поживних
речовин, але не дадуть приросту врожаю цих с/г культур.
Інакше, — прибутку.
Коментар 2 для програміста !!!
Кінець медитацій над добривами

С/г культура

шифр

Деяка допоміжна інформація
(норми внесення добрив подано стосовно 4-го поля)
Середня
прогрес.
врожайн.
з 1 га

Трави (сіно)

1

50

2.5

00 | 05

1–3

Пшениця

2

40

2.5

20 | 07

2–5

Буряк цукр.

3

400

0.2

40 | 16

4–6

Кукурудза сил. 4

350

0.3

30 | 10

4–8

Норма
Норми внесення
висіву
добрив на 1 га
на 1 га
Орг. ( т) | Мін. (ц)
в цент.

мех.
оброб.
грунту
за 1 рік

Горох

5

30

3.0

00 | 04

2–3

Картопля

6

200

40.0

40 | 07

5–7

Ячмінь

7

30

2.0

00 | 05

2–3
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Скільки разів пройдемося бороною та культиватором?
Поле

1

2

3

4

5

Разів
Погода в попередніх турах

Реґламент туру
0

0

хвилин

Розподіл типів погоди за останні 100 років (у %)
Температура\Вологість
Холод
Нормально
Спека

Сухо
1
3
9

Нормально
7
19
14

Волого
12
17
18

Сільсько-господарські
культури

шифр

Ціни закупівель с/г сировини
за контрактом з Укрзаготпрод

Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

1
2
3
4
5
6
7

Ціна за 1 ц
(у гривнях)
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Ефективна природна родючість ґрунтів
(врожай у ц/га без застосування добрив)
шифр

Номера полів
1

2

3

4

5

1

18

22

25

28

26

Пшениця озима

2

12

15

22

27

26

Буряки цукрові

3

115 141 250 260 250

Кукурудза на силос

4

80 105 223 225 225

Горох

5

7

Картопля

6

70 140 150 140 150

Ячмінь

7

11

С/г культури…
Трави (сіно)

10

15

19

18

19

19

19

19

Остаточне рішення для цього туру прийнято!
Комп’ютере, агов!!!

Власне, на цьому завершується робота гравця над аґро-рішенням, і він «скидає» його керівникові гри, де формується
черговий запис до масиву AUT [k, p].
Тепер можна розпочати цикл «вирощування врожаю».
Далі дивись «Формули (а) обчислення врожаю»
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Розділ 14
Вікно 3-в.
Стіл комерс-рішень
Гей, куме, не журися, в Махна гроші завелися!
(Напис на асиґнаціях,
що їх випускав батько Нестор Махно в Гуляйполі)
k — № туру гри

p — № гравця

Врожай
з 1 га
Валовий
збір
Разом з коморою
Продаж
за контрактом
За ціною
(грн./ц.)
Виручка
за поставки
Штраф
за недопоставки
Штраф
за іґнорування

7
Ячмінь

6
Карт.

5
Горох

4
Кукур.

3
Буряк

m
↓

2
Пшен.

Шифр с/г
культури

1
Трави

Розрахунки за виконання контракту

1
2
3
4
5
6
7
8
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Наведена вище таблиця, за своїм характером є чисто інформативною. З неї Ви довідуєтесь про зібраний Вами врожай, про
всяк випадок тут ще раз наведено ціни, зумовлені контрактом
з Укрзаготпрод, підрахована й оприлюднена виручка за виконання контрактних поставок, а також суми покарань за різного роду порушення. Остаточні фінансові підсумки туру будуть
підбиті, коли Ви визначитеся з Комерс-планом (себто, з долею
решток врожаю). Нижче наведено бланк цього плану, з яким Ви
маєте працювати й, заповнивши, повернути керівникові гри.
Деталі обчислень дивись у
«Формули (к) обчислення прибутків»

Щоб Ви менше длубалися в носі, а працювали над рішенням, і тут нами запроваджено регламент. Він сягає половини того, що Ви мали на 1-му етапі.
Напис на звороті асигнацій Батька Махна:
«Забезпечується шкурами тих,
хто відмовляється приймати ці гроші»

Усього в коморі
до продажу
З них
понад план
За ціною
(грн /ц)
Виручка
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1
2
3
4

7
ячмінь

6
карт.

5
горох

4
кукур.

3
буряки

m
↓

2
пшен.

Шифр
с/г культури

1
сіно

План продажу решток врожаю
(комерс-план)

Розділ 14.

Вікно 3-в.Стіл комерс-рішень

На вільному
ринку
За ціною
(грн /ц)
Виручка
Разом

7
ячмінь

6
карт.

5
горох

4
кукур.

3
буряки

m
↓

2
пшен.

Шифр
с/г культури

1
сіно

Продовження таблиці

5
6

?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????

7
8

Весь врожай цього року (туру гри) і, можливо, рештки за попередні тури, завезено до комори. Ви можете нічого не робити (не
продавати). Тоді обсяг сировини на весну наступного року дещо
зменшиться. (Див. відповідну графу Таблиці «Деяка допоміжна
інформація» у Довідковому бюро). Але, в такому разі, чи вистачить у Вас коштів на банковому конто, щоб покрити витрати на
насіння, обробіток ґрунту, добрива? Адже під це Ви (неявно) брали кредит у тресті Укрзаготсировина. До того ж, не забувайте, що
цукрові буряки взагалі не зберігаються, як і те, що їх можна продати лише понад план. На ринку на них немає попиту.
Якщо Ви людина розважлива, не азартна (але таких серед
аматорів гри мало!), то можете всі рештки реалізувати шляхом
продажу понад план.
Принаймні, тут зумовлені тверді ціни, про які Вас проінформовано в 4-му рядку бланку продажу. Для цього Вам досить
«підчепити» відповідне значення у 1-му рядку й перенести його до 2-го (або до 4-го, якщо мислиться продаж на ринку). І так
по всіх стовпчиках, які не містять нулі.
Якщо ж Ви плануєте продати понад план лише частину
вмісту комори, то слід зазначити (вписати) у відповідну клітинку 2-го рядка, скільки Ви запланували так реалізувати й натиснути Enter. При цьому, зазначена Вами кількість сировини буде
відрахована від вмісту комори.
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Якщо вписане Вами число перевершить вміст комори, то
машина буде бурхливо протестувати, поки Ви не наведете порядок. (Слід «затемнити» відповідну клітинку Таблиці й вписати в неї інше, менше число. Відповідно підкорегується й значення вмісту комори).
Якщо сварки між Вами машиною не сталося, то, значить,
у коморі ще щось лишилося. Ви можете дати тому спокій, або
«підчепити» ці рештки й перенести в рядок 5. Тут також є змога перенести не все, а, вписавши коректне число до відповідної
графи 5-го рядка, вивезти скількись сировини на ринок, а ще
щось залишити в коморі. Звичайно, і тут може трапитися сварка
з комп’ютером, якщо Ви діятимете неуважно, чи спробуєте обдурити його — блефувати, виголосити до продажу більше, ніж
Ви маєте. У даній ситуації це — марна справа!
Отже, три останні рядки бланку рішень залишилися не заповненими. З тим, Ви передаєте його керівникові гри. Себто,
тицькаєте клавішу
Комп’юторе!
Я все вирішив(ла), продавай!

Комп’ютер, накопичивши всі рішення, перш ніж реалізувати волю виробників, вивчить співвідношення попит/пропозиція, яке стихійно склалося, й визначить ціни вільного ринку
(п/п Ринкові ціни). Випише їх у 6-му рядку Плану, а також здійснить решту необхідних обчислень.
План повернеться до Вас уже повністю заповненим, і Ви
зможете його аналізувати. Комп’ютер також впише все суттєве
у звіт про стан Вашого рахунку в Банку, зрештою, по завершенню циклу по p, проведе сортування банкових рахунків гравців
за їх прибутками й визначить переможця туру та місця решти
учасників у Табло турніру.
Кінець циклу по p
(Перехід до «Вікно 3-а»)
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А ось Ваші  остаточні
фінансові  підсумки туру
Рахунок в Украґробанку
Прибутки за попередню гру

0000000

%, що набігли за час від попереднього туру
Виручка від продажу за контрактом
Виручка від продажу понад контракт
Виручка від продажу на вільному ринку
Штраф за недопоставки за контрактом
Штраф за ігнорування контракту
Накладні витрати у турі
Усього на конто
→ Кінець циклу по p.
Перехід до п/п «Формування Табло туру».

Загалом, після … туру Ви посіли ….. місце.
Вітаємо!!!
Бажаєте ознайомитися з Табло в цілому?

Так !!!

Кінець циклу по k
Перепочиньте, й зіграємо ще один тур, чи мо підіб’ємо бабки?
(Якщо «Так» →

Я — як уся
компанія!

перехід до
«Вікно 3-а»)

Якщо «Ні». ↓
Перехід до «Формули (е) рекультивація земель».
Підбиття остаточних підсумків гри.
P. S. Що в Махна, що в нас — гроші однієї вагомості!
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Розділ 15
Довідкове бюро
для гравця
Інформація в Довідковому бюро почасти дублює ту, яка
супроводжує Столи рішень і допоміжні тексти. Але нам видалося доцільним зібрати її тут докупи як, кажучи словами Штирліця, «Матеріал для роздумів».
Дзьобніть клавішу, й читайте
Правила гри

По тому вертайтеся сюди назад.
Характеристика полів
Номер
поля

Тип ґрунту

Площа
Бонітет
(га)

1

Дерново-підзолистий
супіщаний

80

40

2

Сірий опідзолений
середньо суглинковий

66

60

3

Темно-сірий опідзолений
середньо суглинковий

61

80

4

Чорнозем глибокий
мало гумусний
середньо суглинковий

71

100

5

Чорнозем опідзолений
середньо суглинковий

79

90

Примітка. Бонітет — це покажчик родючості ґрунту.
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Довідкове бюродля гравця

Сільсько-господарські
культури
Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

шифр

За умовами гри Ви можете вирощувати
до 7-ми с/г культур, а саме
Норм.
внес. орг.
добр.

Норм.
прир. врож.
ΔU[i]

1
2
3
4
5
6
7

0
20
40
30
0
40
0

0
5
70
65
0
50
0

Ефективна природна родючість ґрунтів
(врожай у ц/га без застосування добрив)
шифр

Номера полів
1

2

3

4

5

1

18

22

25

28

26

Пшениця озима

2

12

15

22

27

26

Буряки цукрові

3

115 141 250 260 250

Кукурудза на силос

4

80 105 223 225 225

Горох

5

7

Картопля

6

70 140 150 140 150

Ячмінь

7

11

С/г
культури
Трави (сіно)

10

15

19

18

19

19

19

19
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1
Трава

2
Пшениця

3
Буряк

4
Кукур.

5
Горох

6
Карт.

7
Ячмінь

Вплив с/г культур-попередниць на врожай

П | Трава

1

––

+

++++

++

++

+++

+

О | Пшениця

2

++

–––

––––

+

+++

++

––

С | Буряк

3

++

+++

––––

–

++

–

––

І | Кукурудза

4

+

++

+++

–

++

+

–

В | Горох

5

+

+

++

++

–––
–––

++

+

Н | Картопля

6

+

++

+

+

+

––

+

І | Ячмінь

7

++

+++

++

+

+++

+++

+/–

С/г культури→
попередниці, ik-1

Деяка допоміжна інформація
(норми добрив подано стосовно 4-го поля)

шифр

Початок таблиці
Середня
прогрес.
врожайн.
з 1 га

Норма
висіву
на 1 га
в цент.

Норми внесення
добрив
Орг. т | Мін. ц

мех.
оброб.
ґрунту
за 1 рік

>
>
>

1

50

2.5

00 | 05

1–3

>

Пшениця 2

40

2.5

20 | 07

2–5

>

3

400

0.2

40 | 16

4–6

>

Кукурудза 4

350

0.3

30 | 10

4–8

>

5

30

3.0

00 | 04

2–3

>

Картопля 6

200

40.0

40 | 07

5–7

>

30

2.0

00 | 05

2–3

>

С/г
культура
Трави
Буряк ц.
Горох
Ячмінь
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Довідкове бюродля гравця

шифр

Продовження таблиці
Ціна
насіння
за 1 ц

Ціна
сівби
на 1 га

Ціна
збирання
з 1 га

Збереж.
врожаю
на весну
(%)

Винос
пож. реч.
(ц туків)
на 1 ц с/г
продукції

1

10.9

1.0

5.0

90

0.16

>

2

12.5

1.1

16.4

95

0.27

>

3

86.0

3.5

43.0

0

0.06

>

4

18.9

1.2

35.0

75

0.04

>

5

12.0

1.0

13.5

95

0.23

>

6

20.0

4.1

46.0

70

0.06

>

7

12.0

1.1

12.3

95

0.22

Вартість добрив та обробітку ґрунту

Внесення
ц/га

Оранка 1 га

Культив. 1 га

Боронув. 1 га

Механічний обробіток
ґрунту

Ціна 1 ц

Мінеральні
туки

Вміст ц/туків
в1т

Органічні добрива
Внес. т/га

>

Ціна 1 т

>
>
>

2.5

1.5

0.6

2.0

2.7

3.0

0.8

0.54

Розподіл типів погоди (у %%)
Температура\Вологість

Сухо

Нормально

Волого

Холод

1

7

12

Нормально

3

19

17

Спека

9

14

18
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Розділ 16
Коментарі
для програміста

Коментар 1

Гравець може одразу заповнити 4-й рядок «№ с/г культури,
обраної для посіву» таблиці PO[j, m], дзьобнути клавішу
Кінець вибору ділянок для посіву

і рушити далі. У 1-му турі, коли с/г культури-попередниці відсутні, слід чинити саме так. У подальшому, «Шпаргалка» може посприяти гравцеві підібрати більш вдалий варіант посіву.
В такому разі, у графу «Вибір с/г культури, обраної для
посіву» гравець для всіх 5-ти полів на свій розсуд може вписати
№№ с/г культур. Машина дасть їм розшифровку — назви, а також випише з Таблиці S+ (Дивись «Довідкове бюро…») якісний
покажчик впливу с/к-попередниці на врожай новообраної с/к.
Приміром, якщо ви плануєте сіяти на полі 3 (j = 3) буряки (ik = 3) по гороху (ik-1 = 5), то це дасть + + (приріст врожаю),
а якщо після ячменю: — – (суттєво гіршій показник).
З аналогічної за структурою таблиці S[ik–1, ik] (див. Технічна
інформація…) визбируються коефіцієнти, на які домножується
значення питомого врожаю. Так врожай (буряк на полі 3) дорівнює 250 ц/га, про що ми довідуємося з таблиці GH [j, i] тої ж
таки підбірки. Для нашого прикладу маємо коефіцієнти 1.1
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та 0.9. А врожай, що «виріс» записується в 4-й рядок Шпаргалки 1. Для заповнення рядка 5 цей результат ще помножується
на площу поля (рядок 2 таблиці PO[j, m], Техн. інф.) У нашому
прикладі (поле 3) — це 61 га. Зрештою, коли гравець натискає
«клавішу»
Роди, земле, жито, пшеницю та всяку пашницю!

машина видасть у рядках 4 і 5 Шпаргалки оцінку врожаю з 1 га
по всіх 5 полях та в цілому для кожного з них. Якщо гравця в чомусь не задовольняє цей результат, він може маракувати-комбінувати далі. Щойно він щось змінить у «Шпаргалці», вибір
полів посіву почнеться від початку й завершиться із повторним
натисканням на клавішу «Роди, земле,…». Якщо ж все, на думку
гравця, О. К. він тицькає клавішу «Кінець вибору ділянок для
посіву» і рушає далі.

Коментар 2 для програміста!!!

Гравець, розподіляючи добрива, мав би перш за все прагнути ліквідувати мінус у графі STAN[j, 5]. Себто, відновити родючість ґрунту, або й дещо підвищити її. Але його можливості
обмежені наданим йому Фондом добрив.
Надужиття Фондом добрив модель не допускає!
Тому нами й задіяна Підказка.
Вписавши дози внесення, приміром, міндобрив у рядок
STAN[j, 4], звіряючись при цьому даними з Таблиці D [4, i]
(з Техн. інформації), гравець натискає клавішу
∑M

±

При цьому машина обчислює (дози помножити на площі
полів і скласти) загальну кількість добрив, внесену по всіх пло219
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щах. Якщо вона не перевершує призначений на цей тур Фонд,
то гравець або рушає далі, або, співставивши числа у відповідній графі Фонду та на «клавіші» під позначкою ∑M (скільки
добрив ще лишилося), дещо збільшує дози внесення.
Якщо ж доза була перевершена (на клавіші число з мінуcом),
то клавіша починає блимати й скавчати з тим, щоб гравець дещо
підкорегував дози, зменшивши їх. І так, аж поки демарш з боку
моделі не припиняться.
Те саме пророблюється для оргдобрив. Зрештою, гравець
натискає клавішу
Кінець медитацій над добривами

і рушає далі, міркувати про механічний обробіток ґрунтів.
Далі йдеться про заповнення, власне, Таблиці ВК[j]. Оскільки режим обробітку ґрунту залежить від умов погоди, а її наперед ніхто не знає, то гравець «на ура» вписує по одній цифрі
в графи таблиці і з тим покладається на Бога! Дещо зорієнтують
його підказки з Таблиці D [m, i] (при m = 5).
Гравцеві надається можливість, прогнозуючи погоду на поточний сезон, згадати кліматичні умови в турах, що вже проминули. Для цього він має натиснути «клавішу» «Погода в попередніх турах», щоб викликати на екран табличку. Її довжина,
звісно, залежить від кількості турів, що вже пройшли.
Таблиця — погода в попередніх турах
Тур гри

w вологість

t температура

1
2
3

і т. д.
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Ще одна підказка — «Матеріал до роздумів» містить Таблиця «Розподіл типів погоди за останні 100 років» на Столі
аґро-рішень.

Коментар 5 для програміста

Керівникові надаються три можливості на(ви)значати параметри гри.
Експромт

З пакету

У випадковий спосіб

«Експромт» означає, що він це робить прямо на очах гравців (якщо турнір ведеться в аудиторії).
«З пакету», — що він може продумати і записати наперед,
готуючись до турніру, пакет варіантів умов для всіх 5-ти груп
параметрів, а потім лише видавати їх один за одним. Номер
варіанту завдання відповідає номеру туру.
«У випадковий спосіб» (в першу чергу це стосується параметру «Погода») означає, що варіанти наборів параметрів
(у значній кількості!) заготовлені наперед, але в черговому турі
обираються у випадковий спосіб. Процедура зараз тут не уточнюється.
«Реґламент» встановлюється двома способами: «Експромт» або «З пакету». Так чи йнак, він визначає початкове
значення «Зворотного відліку» часу.

Коментар 6 для програміста

Гравець проставляє номери с/г культур в рядку 4 таблиці
PO[j, m] — План сівби поточного року. Водночас нижче висвітлюється назва с/г культури (бажано, кожна своїм кольором).
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Розділ 17
Технічна інформація
для програміста
Таблиця D[m, i]
Деяка допоміжна інформація (для гравців)
(норми добрив подано стосовно 4-го поля)
шифр

Середня Норма Норми внесення Rip — мех.
С/г
прогрес. висіву
добрив на 1 га
оброб.
культура
врожайн. на 1 га
Ui | M4i
ґрунту
з 1 га
в цент. Орг. ( т) | Мін. (ц) за 1 рік
1
2
3
4
5
m→ → → → і ↓
Трави
1
50
2.5
00 | 05
1–3
Пшениця
2
40
2.5
20 | 07
2–5
Буряк ц.
3
400
0.2
40 | 16
4–6
Кукурудза
4
350
0.3
30 | 10
4–8
Горох
5
30
3.0
00 | 04
2–3
Картопля
6
200
40.0
40 | 07
5–7
Ячмінь
7
30
2.0
00 | 05
2–3

>

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

шифр

Таблиця D[m, i] (продовження)

m →
> 1
> 2
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Ціна
насіння
за 1 ц

Ціна
сівби
на 1 га

Ціна
збирання
з 1 га

6
10.9
12.5

7
1.0
1.1

8
5.0
16.4

Збереж. Винос пож. реч.
врожаю
(ц туків)
на весну
на 1 ц с/г
(%)
продукції
9
10
90
0.16
95
0.27
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>
>
>
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86.0
18.9
12.0
20.0
12.0

3.5
1.2
1.0
4.1
1.1

43.0
35.0
13.5
46.0
12.3

0
75
95
70
95

0.06
0.04
0.23
0.06
0.22

Таблиця WEA[k]
w

k↓
1
2

t

Сільсько-господарські
культури
Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

шифр

Таблиця U, ΔU
Прирости врожаю завдяки оргдобривам — ΔU[i]
Норма внес.
орг. добрив U[i]

Норм. прир.
врож. ΔU[i]

і↓
1
2
3
4
5
6
7

1
0
20
40
30
0
40
0

2
0
5
70
65
0
50
0

Таблиця S[i(k-1), i(k)]
Вплив с/г культур-попередниць на врожай (кількісно)
7
Ячмінь

6
Картопля

5
Горох

4
Кукуру-дза

3
Буряк

1
2

2
Пшениця

П | Трава
О | Пшениця

1
Трава

i→
с/г культури
попередниці
i↓
>>>>>>>>>>>>>>

0.90
1.10

1.05
0.85

1.20
0.80

1.10
1.05

1.10
1.15

1.15
1.10

1.05
0.90
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7
Ячмінь

6
Картопля

5
Горох

4
Кукурудза

3
Буряк

3
4
5
6
7

2
Пшениця

С | Буряк
І | Кукурудза
В | Горох
Н | Картопля
І | Ячмінь

1
Трава

i→
с/г культури
попередниці
i↓
>>>>>>>>>>>>>>

1.10
1.05
1.05
1.05
1.10

1.15
1.10
1.05
1.10
1.15

0.80
1.15
1.10
1.05
1.10

0.95
0.95
1.10
1.05
1.05

1.10
1.10
0.70
1.05
1.15

0.95
1.05
1.10
0.90
1.15

0.90
0.95
1.05
1.05
1.00

Коефіцієнт Si(k–1), i(k) визначається для і-ї культури k-го року
господарювання в залежності від культури, що росла на тому ж
полі попереднього, k–1 року.

І | Кукурудза
В | Горох
Н | Картопля
І | Ячмінь
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5

+

+

6 + ++
7 ++ +++

6

7
Ячмінь

+

5

Картопля

С | Буряк

++
++
––
2 ++ –––
––
––
3 ++ +++
––
4 + ++ +++
1 ––

4

Горох

О | Пшениця

3

Кукурудза

П | Трава

2

Буряк

С/г культури
попередниці, ik–1 →

1

Пшениця

→

Трава

Таблиця S +[ik–1, ik]
Вплив с/г культур-попередниць на врожай (якісно)

++

++

+++

+

+

+++

++

––

–

++

–

––

–

++

++

+
++

+
+

++
+
–––
++
–––
––
+
+++ +++

–
+
+
+/–
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4
5

Коеф.
корек.
B[5, j]

3

2
Дерново-підзолистий супіщаний
Сірий опідзолений
середньо суглинковий
Темно-сірий опідзолений
середньо суглинковий
Чорнозем глибокий мало гумусний
середньо суглинковий
Чорнозем опідзолений
середньо суглинковий

Бонітет

2

Тип ґрунту

3
80

4
40

5
1.30

66

60

1.20

61

80

1.15

71

100

1.00

79

90

1.10

Таблиця GH [j, i].
Ефективна природна родючість ґрунтів
(врожай у ц/га без застосування добрив)
Номера полів

шифр

j—
номер
поля ↓
1
1

Площа

Таблиця B[m,j].
Характеристика полів.

1

2

3

4

5

1

18

22

25

28

26

Пшениця озима

2

12

15

22

27

26

Буряки цукрові

3

115 141 250 260 250

Кукурудза на силос

4

80 105 223 225 225

Горох

5

7

Картопля

6

70 140 150 140 150

Ячмінь

7

11

С/г i ↓ j → культури
Трави (сіно)

10

15

19

18

19

19

19

19
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Таблиця RE[n, p]
Реєстр гравців
№
1
1
2
3

Прізвище, ім’я
2

±
4
0
0
0

Шифр
3

Таблиця ΔM[j, i]
Приріст врожаю під впливом мінеральних добрів — ц/га
(нормальна доза для 4-го поля)
шифр

Номера полів — j →

С/г культури — i ↓
Трави (сіно)

1

10.0 15.0 17.0 20.0 20.0

Пшениця озима

2

5.0

Буряки цукрові

3

60.0 65.0 70.0 75.0 85.0

Кукурудза на силос

4

75.0 70.0 75.0 80.0 75.0

Горох

5

3.0

Картопля

6

50.0 50.0 50.0 50.0 40.0

Ячмінь

7

3.0

1

2

6.0

4.0
3.0

3

6.0

5.0
4.0

4

8.0

6.0
4.0

5

8.0

6.0
5.0
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С/г культури

шифр

P[i]. Державні закупівельні ціни
за контрактом з Укрзаготпрод
Державні закупівельні
ціни (грн/ц) на k-й рік

Трави (сіно)
Пшениця озима

1
2

3.70
8.20
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Продовження таблиці
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

3
4
5
6
7

3.00
1.06
12.00
10.00
5.60

Таблиця T[n]
Вартість добрив та обробітку ґрунту
Мінеральні
туки

Внес. т/га

Вміст ц/туків
в1т

Ціна 1 ц

Внесення
ц/га

Оранка 1 га

Культив. 1 га

Боронув. 1 га

Механічний обробіток
ґрунту

Ціна 1 т

Органічні добрива

1

2

3

4

5

6

7

8

2.5

1.5

0.6

2.0

2.7

3.0

0.8

0.54

Таблиця Q[k]
Розподіл типів погоди (w[k], t[k]) у %
та коефіцієнт Qk її впливу на врожай
Температура\
Вологість
t↓
Холод
Нормально
Спекотно
Qk = f(wk, tk);

w→

Сухо

Нормально

Вогко

1
2
3

1
1/0.8
3/0.7
9/0.5

2
7/0.85
19/1.00
14/1.10

3
12/0.9
17/1.1
18/1.2

w[k] = 1, 2, 3.

t[k] = 1, 2, 3.

w[k], t[k] визначаються кожного туру за певною процедурою
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Узагальнений приріст врожаю
під впливом обробітку ґрунту
i↓
1
2
3
4
5
6
7

1
1
2
4
4
2
5
2

Rwi
2
2
5
5
8
3
6
3

3
3
5
6
7
3
7
3

4
20
1
17
18
11
25
11

ΔRwi (ц/га)
5
22
2
16
20
14
21
12

6
22
2
15
26
17
17
12

i = 1, 2, 3,… — номер с/г культури,
j = 1, 2, 3,… — номер поля,
k = 1, 2, 3,… — номер туру гри,
p = 1, 2, 3,… — номери гравців.
Таблиця PO[j, m]
План сівби поточного року
1
2
3
4

1
2
3
4
5
j→
№ поля
1
2
3
4
5
Його площа (га)
80
80
61
71
79
Бонітет ґрунту
40
60
80
100
90
№ с/г культури,
0
0
0
0
0
обраної для посіву <назва> <назва> <назва> <назва> <назва>

Таблиця SH [j, m]
Шпаргалка. Вибір ліпшого варіанту посіву
1
Поля j →
Що росло
№
1
назва
попереднього року
Вибір с/г культури
№
2
для посіву поточного року назва
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2

3

4

5

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва

№
назва
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Продовження таблиці
3
4
5

Вплив сівозмін
Оцінка врожаю з 1 га
Валовий збір з поля

—

—

—

—

—

Сільсько-господарські
культури

шифр

Таблиця CON[i]
Контракт з Укрзаготпрод на вирощення
с/г сировини

Трави (сіно)
Пшениця озима
Буряки цукрові
Кукурудза на силос
Горох
Картопля
Ячмінь

1
2
3
4
5
6
7

Обсяг закупок у турі

Таблиця STAN [j, m]
Підказка: Стан ваших ґрунтів
m↓

j→

1

2

3

4

5

1

Поле №

1

2

3

4

5

2

Було (ц туків)

0

0

0

0

0

3

Додати орг. добр. (т)

00

00

00

00

00

4

Додати мін. добр. (ц)

00

00

00

00

00

5

Стало (ц туків)

0

0

0

0

0

Таблиця FOND [n]

Фонд добрив

Органічні добрива (тонни)

Мінеральні добрива (центнери)

1

2
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Таблиця BK[j]
Скільки разів пройдемося бороною та культиватором?
Поле
Разів

1

2

3

4

5

Таблиця REG [k]
m↓
1
2
3
4

k→
Agro N
Agro P
Com N
Com P

1
00
≠0
00
≠0

2
00
≠0
00
≠0

3
00
≠0
00
≠0

…

n
00
≠0
00
≠0

Кожен стовпчик Таблиці REG [k, m] стосується одного
туру гри (саме k-го). При цьому, при m = 1, тут стоїть значення реґламенту на обмислення Agro-рішень, при m = 2 — записується значення хвилини, коли реґламент з волі керівника було
скорочено. Ті ж зауваження стосуються рядків 3 і 4, але стосовно Комерс-рішень.

Шифр с/г
kультури i →

m
↓

Врожай з 1 га
Валовий збір
Комора
Поставки
за контрактом
За ціною (грн./ц.)
Виручка за поставки
Штраф за недопоставки
Штраф за іґнорування

1
2
3
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4
5
6
7
8

1
Трави
2
Пшен.
3
Буряк
4
Кукур.
5
Горох
6
Карт.
7
Ячмінь

Таблиця KRA[i, m]
Розрахунки за виконання контракту
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Таблиця PLAN [i, n]
План продажу решток врожаю
n↓

Шифр

1

Усього до продажу
(Комора)

2

З них понад план

3

За ціною (грн/ц)

4

Виручка

5

На вільному ринку

6

За ціною (грн/ц)

7

Виручка

1

2

3

4

5

6

7

???

???

???

???

???

???

???

Остаточні фінансові  підсумки туру
Таблиця BANK [n]
Рахунок в Украґробанку
1

Прибутки за попередню гру

2

%, що набігли
за попередній тур

3

Виручка продажу за контрактом
Прибутки за попередню гру

4

Виручка продажу понад контракт

5

Виручка продажу на ринку

6

Штраф за недопоставки

7

Штраф за іґнорування

8

Накладні витрати

9

Усього на конто

0000000

0000000
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Таблиця TAB [k]
ТАБЛО ТУРНІРУ
№
у Табло

Прізвище
та ім’я

Сума
Відстань
на банковому
(у грн.)
рахунку
від переможця

Номер
гравця p

1

0

2

Таблиця VZH[j]
Що й скільки виросло в k-му році господарки?
m= 1↓

j=→

2

№ с/г культури, її назва

3

Врожай (ц/га)

4

Валовий збір (ц)
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1

2

3

4

5

000

000

000

000

000
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Розділ 18
Формули (а)
обчислення врожаю
Обробка аґро-рішень гравців

•

Формули і порядок обчислення врожаю та його реалізації

Оперуємо з даними, зосередженими в двох файлах, а саме.
Архів керівника гри — AKG[k], де накопичуються всі дані
про умови проведення турніру, кількість гравців у турах, тощо.
Номер запису в цьому файлі відповідає номеру тура гри. Також із
Архівом учасників турніру — AUT [k, p]. Номери записів
тут відповідають номерам гравців і в свою чергу підрозділяються по турах гри.
Записи в одному і другому файлах складаються, в основному, з двовимірних масивів даних — табличок. Для зручностей
програмування ці масиви відтворені окремо в збірці Технічна
інформація для програміста
→ Цикл по j

Внутрішній, наймолодший за ієрархією, є вочевидь, цикл
по j (індексу поля).
Для кожного j з Таблиці PО[j, m] визначаємо i — № с/г культури, яка була посіяна на цьому полі, а саме з клітинки PO[j, 4] → i.
Загалом, продуктивна функція с/г виробництва H має вид:
Hij = (Gij + ΔHip) × Qk × Si(k–1), i(k) × EСОik ,
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де ΔHip = (ΔUip + ΔMip + ΔR ip) — прирости врожаю під впливом
факторів, що їх регулює гравець.
Qk — фактор впливу погоди (визначається 1 раз у турі, до
початку групових обчислень).
Si(k–1), i(k) — фактор впливу сівозмін, визначається для кожного поля
EСОik — фактор впливу стану ґрунту
i = 1, 2, 3,.. — номер с/г культури,
j = 1, 2, 3,.. — номер поля,
k = 1, 2, 3,.. — номер туру гри,
p = 1, 2, 3,.. — номери гравців.
Індекси i, j, k, p — виступають у двох іпостасях — як власне
індекси, — цілі числа, номери записів у масивах, тощо. Тоді їх записуємо в прямих дужках: М[i], Р[i, j], а також як ознаки приналежності до певної множини. Так Mp — щось, що стосується p-го
гравця, Dk, відтак, відноситься до k-го року (туру гри). У той час як
індекси n, m вживаються як «робочі», «локальні» у циклах, не
пов’язаних із параметрами гри в цілому. Як правило, вони позначають змінні циклів: = 1, 2, 3,…, або елементи довільних таблиць.
H[i, j] — домовляємося, що 1-й індекс (тут i) вказує номер
стовпчика, а другий (тут j) — рядка таблиці.
ΔUip та ΔMip прирости врожаю коштом застосування p-м
гравцем, відповідно, органічних та мінеральних добрив до i-ї с/г
культури, а ΔR ip — позначає приріст, як реакцію на механічний
обробіток ґрунтів: боронування і культивації, бо оранка, сівба,
внесення добрив, збір врожаю відносяться до обов’язкових операцій і враховуються системою автоматично.
Gij береться з Таблиці GH [j, i]. (Дивись «Технічна інформація…»).
•

Процедури обчислень приросту врожаїв — ΔH
коштом регульованих факторів
ΔHip = (ΔUip + ΔMip + ΔR ip)
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1. ΔU[i] — обчислення приросту врожаю коштом органічних добрив
Значення U1,i та ΔU2,i (надалі 1-й індекс не вказуємо) беруться з таблиці U, ΔU (Див. «Техн. інф.»).
Ujp — доза, вказана гравцем у Підказці — (Див. Т. І.,
Табл. STAN [j, 3]).
Оплаті підлягає вся — Uip
Uip = 0
ΔUip = 0
кількість запланованих
ΔUi
2. Uip ≤ Ui
добрив, але вноситься до
3. Ui < Uiр ≤ 2 × Ui
DU i
U ip =
× U ip ґрунту не більше 2*Ui. От4. Uiр > 2 × Ui
Ui
же, оплата надлишків —
неявний штраф! Дати про
ΔUip = ΔUi
це сигнал гравцеві:
ΔU = ΔU
ip

i

«Ви надужили дозою внесення органічних добрив. Спрацював екологічний захист! Фактично, машиною внесено до
ґрунту лише подвоєну припустиму дозу, але плату взято за
всю, необачно заплановану Вами».
2. ΔM[i] — приріст врожаю коштом мінеральних добрив
Норму внесення мін. добрив — M[4,i] дивись у Таблиці
D[m,i] (Техн. інформ.), а відповідний приріст врожаю — ΔM[j, i]
у Таблиці ΔM[j, i] там же.
Коефіцієнт припустимого збільшення норми внесення міндобрив, залежно від родючості ґрунту, — B[5, j] подає таблиця
B[m,j]. Позначимо
Mjip — доза, запланована до внесення в ґрунт.
ΔMjip — приріст врожаю на цю дозу.
1. Mjip = 0; ΔMjip = 0

DU [ j , i]
× M ijp
M [4, i]× B[5, j ]
Позначимо ΔM[j,i] = A; M[4,i] * B[5,j] = C

2. Mjip ≤ M[4,i] × B[5, j]; M ijp =
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3. C < Mijp ≤ 3 × C тоді M ijp = A

A × ( M ijp â C )

2 ×C
Якщо Mijp > 3 × C, то гравець сплачує за всю заплановану дозу, але до ґрунту вноситься (екологічний контроль!) лише 3 × C ц.
туків, що, як випливає з формули 3, дає нульовий приріст.
І тут доречно подати сигнал від екологічного контролю:
«Ви надужили дозою мінеральних добрив. Це означає
хімічне забруднення ґрунту й зменшення, або загибель, врожаю.
Спрацював екологічний контроль! Дозу автоматично доведено
до розумних меж, але Ви сплатите за все, що напланували».
3. Узагальнений приріст врожаю під впливом обробітку
ґрунту
ΔRwi (ц/га)

Rwi
i↓

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

20

22

22

2

2

5

5

1

2

2

3

4

5

6

17

16

15

4

4

8

7

18

20

26

5

2

3

3

11

14

17

6

5

6

7

25

21

17

7

2

3

3

11

12

12

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; w = 1, 2, 3
Rpi — рішення р-го гравця стосовно обробітку ґрунту.
Значення W (див. Таблицю WEA [k]) на момент прийняття рішення гравцеві не відоме.
Rpi = 0
Rpi = R1i
Rpi < R1i
236

ΔRpi = 0
ΔRpi = R4i
ΔRpi = ½ R4i
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Rpi = R 3i
Rpi > R 3i

ΔRpi = ΔR5i

ΔRpi = R6i
ΔRpi = ¾ R6i

Але плата нараховується за всі Rpi! Саме ж воно унормовується до R 3i. Про це гравця слід сповістити.
«Ви переборщили з обробітком ґрунту. Якщо товктися
з технікою на полі щодня, то воно перетвориться на танкодром
чи пустелю! Спрацював екологічний контроль, і «Модель вирощування врожаю» привела режим обробітку землі до норми.
Але Вам доведеться уповні сплатити за пальне й амортизацію
техніки так, ніби Ваш план обробітку було втілено в життя. Дякуйте, що машина заплющила очі на підпсовану Вами структуру ґрунту».
4. Урахування екологічних факторів — коефіцієнт EСОik
Обраховуючи врожай з чергового поля (j), слід перевірити
стан ґрунту на ньому (див. STAN[j, 5] у «T.I.»)
Якщо STAN[j, 5] > 0, то EСОik = 1.05
Якщо STAN[j, 5] < 0, то ECОik = 0.95
Якщо STAN[j, 5] = 0, то EСОik = 1.0
Облік виносу поживних речовин з ґрунтів.
STAN[j, 5] — Hij × D[10, i] × B[3, j] → STAN[j, 5];
SH [j, 2] → SH [j, 1]; 0 → SH [j, 2];
Результатом циклу по j є значення врожаїв Hij з кожного
з 5-ти полів гравця р. Ці дані занотовуються у таблиці VZH [j]
i → VZH [j, 2]; Hji → VZH [j, 3]; Hji × B[3, j] → VZH [j, 4],
а також нотуються в Таблиці KRA[i, m], як інформація до подальших комерційних заходів.
Hij + KRA[i,1] → KRA[i,1];
Hji × B[3, j] + KRA[i, 2] → KRA[i, 2]
Hji × B[3, j] + KRA[i, 3] → KRA[i, 3];
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Увага програмістів! Усі отримані значення Hji не вписуються, а додаються до відповідних граф, бо гравець може виростити
ту саму с/г культуру на кількох полях!
Кінець циклу по j
(Перехід до «Початок циклу по j», Вікно 3-а).
Таблиця VZH[j]
Що й скільки виросло в k-му році господарки?
m = 1↓

j=→

2

№ с/г культури, її назва

3

Врожай (ц/га)

4

Валовий збір (ц)
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4

5
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Розділ 19
Формули (К)
обчислення прибутків
Обробка комерс-рішень гравців

•

Формули і порядок обчислення прибутків

Основою обчислень є таблиця KRA[i, m], куди записано
значення вирощеного в турі k врожаю (m = 1,2), а також містяться дані проте, що збереглося в Коморі.

7
Ячмінь

6
Карт.

5
Горох

1
2
3

4
Кукур.

Врожай з 1 га
Валовий збір
Комора
Поставки
за контрактом
За ціною (грн./ц.)
Виручка
за поставки
Штраф
за недопоставки
Штраф
за іґнорування

3
Буряк

m
↓

2
Пшен.

Шифр с/г
культури i →

1
Трави

Таблиця KRA[i, m]
Розрахунки за виконання контракту

4
5
6
7
8
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Отже, в Таблиці KRA[i, m] уже заповнено рядки 1–5.
Подальші обчислення (цикл по i).
KRA[i, 3] — KRA[i, 4] → R;

R > 0;
KRA[i, 4] × KRA[i, 5] →
→ KRA[i, 6];
R < 0; Фіксується ситуація недопоставок
KRA[i, 3] × KRA[i, 5] →
→ KRA[i, 6];
— R × 0.5 × KRA[i, 5] →
→ KRA[i, 7];
Фіксується ситуація іґнорування Контракту
KRA[i, 3] = 0, а KRA[i, 4] ≠ 0;
KRA[i, 4] × 1.5 × KRA[i, 5] →
→ KRA[i, 8];

Таблиця KRA[i, m] заповнена. Зараз слід підготувати для
гравців бланк комерційного рішення й розіслати його для їх роботи на Комерс-планом.

3

За ціною (грн/ц)
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7
Ячмінь

З них понад план

6
Карт.

2

5
Горох

Усього в коморі
до продажу

4
Кукур.

1

3
Буряк

Шифр с/г
культури i →

2
Пшен.

m
↓

1
Трави

Таблиця PLAN[i, n]
План продажу решток врожаю
(комерс-план)

Розділ 19.

4

Формули (к)обчислення прибутків

Виручка

5 На вільному ринку
6

За ціною (грн/ц)

7

Виручка

8

Разом

???

???

???

???

???

???

???

Знову цикл по i, а далі пересилки даних.
KRA[i, 3] → PLAN[i, 1];
KRA[i, 5] → PLAN[i, 3];

Заповнені бланки розсилаються гравцям, які приймають
рішення, куди і як притулити рештки врожаю.
Обрахунок  накладних витрат

З Таблиці PO[j, m] визначаємо номери с/г культур, висіяних
на наших полях, а саме, PO[j, 4]. Позначимо це літерою q. Тоді
витрати, позначимо їх ROS, на насіння, сівбу й збирання врожаю з усіх полів (цикл по j) можна обчислити за формулою:
ROSj = ∑ B[j] × (D[2,q] × D[6,q] + D[7,q] + D[8,q] )
Водночас, витрати на добрива, їх внесення до ґрунту, а також на його механічний обробіток — OBR, визначаться за формулою:
OBR = ∑j B[j] × {STAN[j,3] × (T[1] + T[2]) + STAN[j,4] ×
× (T[4] + T[5]) + T[6] + 0.5 × (T[7] + T[8]) × BK[j]}
Тепер ці витрати можна вписати до банкового звіту
ROS + OBR → BANK[8];
й загалом оформити цей звіт
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BANK[1] × 0.05 → BANK[2]
∑ KRA[i, 6] → BANK [3]
i

∑ KRA[i, 7] → BANK [6]
i

∑ KRA[i, 8] → BANK [7]
i

∑ PLAN [i, 4] → BANK [4]
i

∑ PLAN [i, 7] → BANK [5]
i

∑ BANK[m] — (∑BANK [n]) → BANK [9]
m                    n
m = 1, 2,…,5;		       n = 6, 7, 8;
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ЕПІЛОГ

Етюд ігродизайну

•

Opus 1. Служба ґрунту
Подарунок сумлінним читачам
з творчою вдачею

У чеського письменника Карела Чапека є низка гумористичних оповідань під загальною назвою «Як це робиться?».
Як було зроблено «Кібернетичний фітотрон», у цій книзі,
але на повному серйозі, було сказано чимало. А ще кинута заувага, що сама модель, покладена в основу цієї гри, проста, але
гнучка й дозволяє щось добудовувати, модифікувати. Навіть
пролунало провокативне гасло:
«Кібернетичний фітотрон» — мушка-дрозофіла ігродизайну»!
Мета цього етюду — продемонструвати одну з можливо
стей удосконалення моделі гри, яка буквально лежить на поверхні, але не була задіяна нами ні в «старому», «класичному» теле-фітотроні, ні в реанімованому його варіанті.
У Частині 2 цієї книги є розділ «Довідкове бюро для гравця» і в ньому таблиця «Деяка допоміжна інформація», одну
з колонок якої позначено — «Винос пож. реч.(ц туків) на 1 ц с/г
продукції»
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Ці дані я одержав від агрономів-науковців ще 1979 року.
Відчувалося, що ті числа дотичні до проблем родючості ґрунтів
та її збереження (примноження), але ув’язати це в сюжет (алгоритм) гри якось не випадало та й «руки не дійшли». Проблема
відклалася у скарбничку паралельних сюжетів. І це інтуїтивне
рішення виявилося слушним. Прагнучи «досконалості», можна було знеохотити (не привабити) гравців і тим змарнувати
весь задум!
Подібній колізії присвятив свій твір — «У пошуках абсолюту» Оноре де Бальзак.
З іншого боку, нехай ми знатимемо обсяг виносу з ґрунту
поживних речовин, що їх висмоктала та чи інша с/г культура?
Але рослини тягнуть з ґрунту не зовсім те, що ми можемо їм запропонувати як компенсацію втрат!
Можливо, ми скількись але, як знати, — чи все й чи в належному асортименті, повернемо, але чи поновимо тим statu
quo ґрунту? А бажано було б ще й поліпшувати його!
Ну а якщо не вносити добрива зовсім чи давати у малих
(недостатніх) дозах? Ґрунт, вочевидь, буде виснажуватися. Але
яким темпом і до якої межі?
Існує гіпотеза, що пустелі: Сахара, Центрально-Австралійська, тощо — справа рук первісних людей, наслідок їх невмілого, хижацького господарювання.
Приміром, наші прямі предки — трипільці, похазяйнувавши скількись років, доки земля задовільно родила, зрештою,
спалювали свої поселення, йшли на нові терени, якщо треба,
випалювали там ліс й господарювали до часу. Поки людей на
Землі було не густо, така агротехніка задовольняла їх потреби.
Втім, справа не лише в поживних речовинах. Пустелі мають
й інших «батьків». Втім, то вже інша тема.
Цікавий досвід поставили поблизу Полтави понад сто
років тому (він триває й досі). На поле площею з гектар із року в рік висівають пшеницю по пшениці, не додаючи жодних
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добрив. Здавалося б, поруч з меморіальним полем Полтавської
битви вже мала б утворитися мала Сахара. Але той лан щороку
родить! Звичайно, не так, як у перші роки експерименту, але родить.
Співставивши те все, я дійшов висновку, що фактор виснаження ґрунтів а) таки слід враховувати у грі, але б) «танцювати» при цьому не від центнерів внесення/винесення туків, а
відштовхуючись від змін родючості поля. Бо перспектива бабратися у пере(гної), таки розлякала б потенційних гравців!
Звернімося до Розділу 3. «Три кити…». Нагадаю наведену
там у найзагальнішому виді продуктивну функцію с/г виробництва.
Hij = F(tk, Wk, Up, Mp, Gji),
де i = 1, 2, 3,… — номер с/г культури, j = 1, 2, 3,… — номер поля,
k = 1, 2, 3,… — номер туру гри, p = 1, 2, 3,… — номер гравця.
Значення змінних тут: Hіj — врожай i-ї культури з одного
гектара j-го поля, tk — сума ефективних температур k-го року,
Wk — кількість опадів за k-й рік, Up — кількість внесених гравцем Р органічних добрив (у тоннах на 1 га), Mp — те саме (у центнерах) для мінеральних добрив, Gji — фактор питомої родючості j-го поля для i-ї с/г культури. Себто, врожай, що його може
дати ця ділянка без застосування добрив
А ось ця ж функція у формі, придатній для обчислень:
Hij = (Gij + ΔHip) × Qk × Si(k –1),i(k)
Qk — узагальнений показник природних умов, Si(k–1), i(k) — фактор
сівозмін. Спрощуючи, цю функцію представляють ще й так:
Hij = (Gij + ΔHip),     ΔHip = ΔUip + ΔMip + ΔR ip,
де ΔHip — приріст врожаю під впливом факторів, що їх регулюють як гравці, так і організатори гри.
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А от Gij ніби причаїлося, таке собі сховище абсолютних
констант. Усі вони згруповані в Таблицю «Ефективна природна родючість ґрунтів». (Дивись Частину 2 цієї книги, розділи
«Довідкове бюро для гравця» та «Технічна інформація для
програмістів»). Від решти факторів тут відволікаємося. Про
них уже велася мова в попередніх розділах, й вони задіяні в грі.
Тож, якщо ми не будемо вносити добрива взагалі, цілком
покладемося на матінку-землю, то і ΔUip, і ΔMip — дорівнюватимуть нулеві, але, вочевидь, ґрунт з бігом часу виснажуватиметься. Що, до речі, досі в моделі «Фітотрону» не враховувалося.
Гравці в кожному турі починали господарювати ніби на цілині.
Спробуємо виправити/удосконалити модель. Введемо певний коефіцієнт — q. Тоді матимемо:
Hij = (Gij × q j + ΔHip), де ½ ≤ q j ≤ 1.
Отже, якщо добрива щоразу вносяться в потрібній кількості, себто, винос поживних речовин з ґрунту компенсується,
то q j зберігатиме своє початкове значення — 1, і ми щоразу отримуватимемо максимальний для поля j врожай.
Якщо ж систематично, чи епізодично, добрива достатньо не
вносити, то питома родючість поля поволі спадатиме. Припускаємо, до значення q = ½, себто, вдвічі, але не більше. (Досвід
Полтави вчить)!
Нагадаю сумний факт, що й українські чорноземи в цілому
вже не ті, що були 200–300 років тому. Показова в цьому плані
назва книги Василя Докучаєва «Наші степи колись і зараз».
Тож спробуємо зліпити правдоподібну формулу для ви
значення в кожному турі для кожного поля значення отого qkj.
(Оскільки процеси та процедури для всіх полів тотожні, індекси k та j надалі, здебільшого, не писатимемо).
Щоб не загромаджувати текст і формули позначеннями
імен чисел, записаних у таблицях в розділах, на які я вже посилався, введу «псевдоніми»: Von — для рекомендованої норма246
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тивної кількості органічних добрив для поля j та i-ї с/г культури
на ньому та Vof — фактичної дози, запланованої гравцем для
внесення в цьому турі.
Аналогічні позначення — Vmn та Vmf введемо для мінеральних добрив.
При цьому постулюємо, що Vof ≤ Von і Vmf ≤ Vmn. Іншими словами, спроби гравців внести добрива понад норму, чим,
до речі, підпсувати ґрунт, були блоковані й кореговані моделлю
гри ще до операцій з визначення поточного значення q.
Запровадимо також константу W. Про її призначення мова
буде перегодом.
Оскільки в нас є два різновиди добрив, то й коефіцієнт q
слід визначати для кожного з них нарізно — qok та qmk, за двома
тотожними формулами:
qok = qok–1 × (1 — (Von — Vof)/W × Von) та
qmk = qmk–1 × (1 — (Vmn — Vmf)/W × Vmn)
І, зрештою, qk = qok × qmk
Варто пересвідчитись, чи відповідають ці формули меті, яка
переслідується. Почнемо із «Загадки W». Припустимо, органіка геть не вносилася. Себто, Vof = 0. Тоді формула в зовнішніх
дужках набуде виду:
1 — Von/W × Von, або 1 — 1/ W
Коефіцієнт q, який досі мав значення 1, раз органіку не було
внесено, має зменшитися, але на скільки?
Можна спробувати поговорити, розпитати про це агрономів, що не завжди ефективно. Ми, математики, мислимо іншими моделями й катеґоріями. Тому, оскільки мова йде про гру,
а не реальне господарювання, спробую діяти самотужки, по-кавалерійськи!
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Нехай W = 10. Тоді qk = 0.9. Інакше, родючість j-го поля за
браком доданої органіки впаде на 10%.
Припустимо, гравець і в наступному турі знехтує органічними добривами. Тоді родючість поля впаде ще на 10%, а qk+1
набуде значення: 0.9 × 0.9 = 0.81.
Оскільки для більшості с/г культур йдеться про два різновиди добрив, то, якщо в першому ж турі проігнорувати обидва,
то спад родючості сягне ті ж 19% вже на старті гри.
Якщо такий темп деґрадації ґрунту видається неймовірно
високим, можна прийняти W = 20. Тоді в одному турі для кожного різновиду добрив спад родючості становитиме 5%, а загалом, 0.95 × 0.95 = 0.9025. Узагальнюючи, на 10%.
Схоже, без агрономів нам таки не обійтися! Можливо, коефіцієнт W, який визначає темп збідненні ґрунту, є різним для
різних видів добрив. Органіка, приміром, не лише додає поживні речовини, а й покращує структуру ґрунтів.
Тож, можливо, варто запровадити коефіцієнт Wo для органіки та Wm для туків? Тоді будуть різнитися і темпи змін qok
та qmk. Але, однак:
qk = qok × qmk
Нагадую також, що під с/г культури: i = 1, 5, 7 (трави, горох,
ячмінь) органічні добрива взагалі не вносяться. Що робити, якщо
гравець таке вчинив, розмова велася в інших розділах книги.
Але, як ми умовилися, родючість ґрунту за всіх обставин
може зменшитися лише наполовину. По чому триматиметься й
далі на цьому рівні.
До речі, встановлення цього рівня, як і значень W, можна
(слід?) довірити ігро-жокеєві. Це елемент настройки моделі гри,
ще до початку турніру.
Щоб не обмежуватися констатацією факту збіднення ґрунтів, і докорами на адресу затятих (надто азартних, зажерливих,..)
гравців, вдамося до «виховних заходів» та пошуків шляхів
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(і коштів для цього) відновлення родючості ланів — рекультивації ґрунтів.
Для початку запровадимо Досьє (грішків гравців) — DGG,
де будуть тур за туром накопичуватися дані про недовнесення
ними добрив.
Такі Досьє вестимуться на кожного гравця для кожного їх поля
як стосовно органічних, так і мінеральних добрив. Себто, фактично, йтиметься про два Досьє, відповідно: DGGoj k–1 i DGGmj k–1.
Тепер випишемо формули обчислення боргів. Беремо вже
знайомі нам різниці:
(Von — Vof) та (Vmn — Vmf)
й домножуємо їх на площу j-го поля — gj. (Дивись Таблицю «Характеристика полів» у розділі «Довідкове бюро для гравця»).
Зрештою, випишемо очевидні формули для обчислення накопичення «грішків»:
DGGoj k = DGGoj k-1 + (Von – Vof) × gj
DGGmj k = DGGmj k-1 + (Vmn – Vmf) × gj
На початку гри обидва Досьє всіх гравців містять нулі.
Якщо гравці щороку вноситимуть повну дозу тих і тих добрив,
то вирази в дужках щоразу набуватимуть значення — нуль, і вони лишатимуться «безгрішними».
У противному разі, весь «недовнос» домножатиметься на
площу відповідного поля, і Досьє (в тоннах чи центнерах: «Весомо, грубо, зримо») це фіксуватимуть (накопичуватимуть).
Тож, цілком можливо, на деяких гравців в останньому турі,
коли підбиватимуться підсумки гри в цілому, чекають неприємні хвилини.
Volens nolens, вони мають відшкодувати коштом своїх статків усі недовнесені до ґрунту поживні речовини. Тим компенсувати шкоду від своєї господарки.
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Тож комп’ютер ніби вимовить зловтішно: «А подать сюда
Ляпкина-Тяпкина!» й стягне штраф (себто, автоматично відраховує з конто в Банку умовну вартість недоданих гравцями протягом гри добрив). Цим досягається мета — покрити витрати на
процес рекультивації — доведення стану полів до їх вихідних
кондицій.
Якою є «вага» — вартість одиниці невнесення тих чи інших добрив — нехай визначає керівник гри, залежно від мети,
яку він ставив перед собою. Місія автора — не рубати голови,
а лише запропонувати інструментарій для цього!
Тож цілком можливо, що лідери турніру — переможці проміжних турів, після підбиття остаточних підсумків, дещо зсунуться вниз по Табло гри.
Можу окреслити, але не стану розкручувати, ще один потенційний аспект розширення (збагачення сюжету) гри, а саме,
її економічної складової.
З державними закупівельними цінами й контрактами на с/г
сировину все ніби ясно. Це вагомі важелі в руках організаторів
турнірів, щоб моделювати ситуації від рясних врожаїв, достатку
в хатах хліборобів, і аж до голодоморів.
А от як складається ситуація з цінами на вільному ринку?
Які тут можливі нюанси з грою цін, підступністю, зловживаннями, картельними змовами etc. Цю проблематику полишаю на
тих, кого на титулі книги визначено як кмітливих і допитливих.
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