
Участь школярів у інтелектуальних замаганнях 

У всебічному розвитку важливим сектором є логічне  мислення та 

неординарний підхід до запитань. Інтелектуальні ігри є чудовим засобом для 

досягнення успіху у критичному мисленні. Саме такий захід у форматі 

спортивної гри «Що?Де?Коли?» будо проведено для школярів Косівщини.   

28 листопада на базі НПП «Гуцульщина» відбувся районний інтелектуальний 

турнір з гри «Що?Де?Коли?» В змаганні взяли участь 8 команд з усіх куточків 

Косівського району. Тут були представники з Рожнівського ліцею 

«Гуцульщина»( команда «Nature lovers»), Кобаківського ліцею ім. Марка 

Черемшини(команда «Veni.Vini.Vicі.»), Косівської ЗОШ №1 ( команда 

«Ерудити»), Пістинського ліцею ( команда «Чорні пантери»), Косівського 

ліцею ім. І. Пелипейка (команда «Ланністери»), Кутської ЗОШ (команда 

«ТЕМП»), Старокосівської ЗОШ( команда «Надія»), Косівської ЗОШ № 2( 

команда «Сокіл»). В організації заходу були задіяні Олександа Василівна 

Шандро, спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Косівської 

райдержадміністрації, Ставчанська Олександра Петрівна, методист методист 

відділу освіти з виховної роботи , представники НПП «Гуцульщина», члени 

районного клубу «Ерудит» з гри «Що?Де?Коли?» . 

Гра відбувалася  в  2  етапи, кожен з яких складався з 3 турів і 15 питань. На 

кожне питання командам давалася хвилина на роздуми після чого вони давали 

написану відповідь. В обидвох етапах брали участь 4 різні команди. Для 

визначення переможців відбувся фінальний етап, в який пройшли 4 команди, 

що набрали найбільшу кількість балі в в попередньому етапі. Змагання було 

присвячене Всесвітньому дню захисту тварин, саме тому питання були так чи 

інакше пов’язані з флорою та фауною. Дібрав питання та вів саму гру 

представник клубу «Ерудит».  

  У фінальному результаті 2 команди набрали однакову кількість балів. Щоб 

визначити переможця командам задавали додаткові питання до тих пір, поки 

одна з них не помилиться а інша відповість правильно. Таким чином І місце 

посіла команда «Ланністери» Косівського ліцею ім. І.Пелипейка, ІІ – команда « 

Veni.Vini.Vici.» Кобаківського ліцею ім. Марка Черемшини, ІІІ – команда 

«Чорні пантери» Пістинського ліцею. Переможців нагородили грамотами та 

медалями.  

Незважаючи на примхливу погоду, всі зігрілися теплими емоціями та 

враженнями, ще довго згадуючи цей дивовижний день. 



 

 



 

 



 


