
 

 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від 29 вересня 2016 року                                                                     № 671 

м. Кропивницький 

 

Про проведення XVІІІ обласного  

чемпіонату з інтелектуальних  

ігор  серед школярів сезону  

2016/2017 навчального року 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації на 2016 рік та з метою активізації діяльності осередків 

інтелектуального руху в навчальних закладах області 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад оргкомітету та Умови проведення XVІІІ обласного 

чемпіонату      з      інтелектуальних      ігор      серед      школярів     сезону  

2016/2017 навчального року згідно з додатками 1 та 2 відповідно. 

2. Директору комунального позашкільного навчального закладу 

„Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та юнацької творчості” 

Сурковій Г.П. забезпечити проведення обласного чемпіонату з 

інтелектуальних ігор серед учнів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році відповідно до 

затверджених Умов. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад: 

 1) забезпечити проведення районних, міських чемпіонатів та участь 

команд-переможців в обласному чемпіонаті інтелектуальних ігор відповідно 

до затверджених Умов.  

2) витрати на проїзд команд та відрядження керівників віднести за 

рахунок організацій, які відряджають. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління    освіти,    науки,    молоді    та   спорту   облдержадміністрації   

Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління     В. ТАБОРАНСЬКИЙ 

 

 
 



 Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

від 29  09  2016 року  № 671 

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

 з проведення XVІІІ обласного чемпіонату з інтелектуальних ігор 

 

Голова оргкомітету:  

 

 Шатна Л.Ф. – заступник начальника управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації. 

 

Заступники голови оргкомітету: 

 

Янкул С. П. - начальник відділу дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації;          

Суркова Г. П. - директор комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості». 

 

Члени оргкомітету: 

 

Бабаєва Н.В. - президент Маловисківської ліги інтелектуальних ігор; 

Долгополова Н.К. - завідуюча методичним відділом комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Дурач Д.Й. – представник Ліги українських клубів в області; 

Каєнко О.В. – член правління Кіровоградського відділення Ліги 

українських клубів;  

Кизименко В.О. - методист комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Міцай Ю.В. - завідуюча науково-методичної лабораторії виховної 

роботи і формування культури здоров’я комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського»; 

Ціпов’яз Л.В. - член правління Кіровоградської обласної ліги 

інтелектуальних ігор. 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

від 29  09  2016 року  № 671 
 

УМОВИ  

проведення XVІІІ чемпіонату Кіровоградської області  

з інтелектуальних ігор серед школярів сезону 2016/2017 н.р. 

 

1. Мета чемпіонату 
Популяризація інтелектуальних форм дозвілля серед школярів; 

активізація діяльності існуючих та створення нових осередків 

інтелектуального руху в навчальних закладах Кіровоградській області; 

виявлення та відзначення кращих команд області. 

 

2. Організатори чемпіонату 
Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації; обласний центр дитячої та юнацької творчості; 

Маловисківська ліга інтелектуальних ігор; Кіровоградська обласна ліга 

інтелектуального розвитку; Кіровоградська регіональна організація Ліги 

українських клубів з інтелектуальних ігор. 

 

3. Мандатна комісія чемпіонату 
Здійснює допуск команд та окремих учасників до чемпіонату. До 

складу комісії входять тренери команд. Мандатна комісія має право 

перевіряти документи в будь-якого з учасників чемпіонату. У разі 

недотримання вікового цензу в команді молодшої вікової категорії мандатна 

комісія переводить цю команду в старшу вікову категорію, при виявленні 

порушень вікового цензу в команді старшої вікової категорії мандатна 

комісія переводить її в категорію команд, що грають поза заліком. 

 

4. Учасники чемпіонату 

У І етапі чемпіонату – синхронному Кубку з гри „Що? Де? Коли?” 

беруть участь команди будь-якого навчального закладу (школи, 

позашкільного закладу, гуртка, громадського об'єднання тощо), зареєстровані 

оргкомітетом турніру у відповідному порядку. 

Синхронний турнір – це заочна форма змагань, яка передбачає 

узгоджене проведення у визначений термін ігор на одному й тому ж пакеті 

питань в декількох різних населених пунктах. Представники на місцях 

отримують питання по інтернету, проводять змагання і надсилають в 

оргкомітет звіти з результатами (у триденний термін).  

У 2 етапі обласного чемпіонату беруть участь команди - чемпіони 

районних та міських (в містах Кропивницькому (Кіровограді), 

Світловодську, Олександрії та Знам'янці) змагань з „Брейн-рингу” (по одній 



 команді в молодшій та старшій віковій категорії). 

У 3 етапі обласного чемпіонату беруть участь команди - чемпіони 

районних та міських (в містах Кропивницькому (Кіровограді), 

Світловодську, Олександрії та Знам'янці) змагань з „Що? Де? Коли?” (по 

одній команді в молодшій та старшій віковій категорії). 

Додатково запрошуються команди регіонів, які стали чемпіонами і 

призерами   обласного   синхронного   Кубка 2016/2017   навчального  року 

(1, 2, 3 місця  – на 3 етап); обласного Чемпіонату 2015/2016 навчального року 

(1, 2, 3 місця у Чемпіонаті з „Брейн-рингу” – на 2 етап; 1, 2, 3 місця у 

Чемпіонаті з „Що? Де? Коли?” – на 3 етап);  по одній команді (або в 

молодшій, або в старшій віковій категорії) з регіонів, в яких офіційно 

зареєстровані клуби - відділення Кіровоградської обласної ліги 

інтелектуального розвитку (міст Кропивницький (Кіровоград), Олександрія, 

Світловодськ, Маловисківський, Новоукраїнський райони). Приймаюча 

сторона може виставити свої команди (по одній в кожній з вікових 

категорій). 

У 4 етапі беруть участь 16 кращих команд (по 8 у кожній віковій 

категорії) за результатами участі у 3 етапі чемпіонату (півфіналі 

Кіровоградської області з інтелектуальної  гри "Що? Де? Коли?"). 

За умови отримання командою права грати в чемпіонаті і 

неможливістю його використання, воно передається команді, яка посіла 

наступне місце в попередніх змаганнях. 

Склад команди для участі в етапах «Що? Де? Коли? та «Брейн-ринг» - 

6 чоловік, з «Ерудит-квартету» - 4 особи. 

Вік учасників: у молодшій групі грають команди, у складі учнів 9-х 

класів (або молодші) загальноосвітніх навчальних закладів; у старшій групі 

грають команди, у складі учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (або учні інших навчальних закладів, які поступили на навчання 

після закінчення 9-го класу). 

Кожен член команди повинен мати при собі учнівський квиток 

(довідку) з фотокарткою або паспорт. 

Для участі в чемпіонаті команді необхідно подати письмову заявку : 

до 14 листопада 2016 року – на 1 етап чемпіонату (синхронний 

Кубок з гри «Що? Де? Коли?»). У заявці обов’язково вказати регіон, 

навчальний заклад, орієнтовно дату проведення та кількість команд, П.І.П. 

відповідального за проведення з контактними телефонами та електронною 

адресою,   на   яку   буде  вислано  пакет  питань  та  інструкції  не  пізніше  

17 листопада 2015 року; 

до 29 листопада 2016 року - на 2 етап чемпіонату (Чемпіонат області 

з гри "Брейн -ринг"); 

до 13 лютого 2017 року - на 3 етап чемпіонату (півфінал Чемпіонату 

області з  гри "Що? Де? Коли?"; 

до 1 березня 2017 року - на 4 етап чемпіонату (Чемпіонат області з 

гри "Що? Де? Коли?"); 



надати протоколи чемпіонатів району, міста, що засвідчують перемогу 

команди. 

Адреса:   Кіровоградський   обласний   ЦДЮТ,   вул.   Калініна,   36,   

м. Кропивницький (Кіровоград), тел. (0522) 32-15-81, 22-56-01), методист 

Кизименко Валерій Олександрович (0992887660, kizval@ukr.net). 

Команди, які не подали заявку у зазначений термін на 1-4 етапи не 

допускаються. 

 

5. Час та місце проведення чемпіонату 
 

1 етап – 18-20 листопада 2016 року: Синхронний Кубок з гри "Що? 

Де? Коли?" (заочний). На питаннях синхрону можливе проведення районних 

та міських чемпіонатів. 

2-4 етапи Чемпіонату проводяться в м. Кропивницькому 

(Кіровограді) на базі обласного ЦДЮТ: 

2 етап – 4 грудня 2016 року: Чемпіонат Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри "Брейн-ринг"; 

3 етап – 19 лютого 2017 року: півфінал Кіровоградської області з 

інтелектуальної  гри "Що? Де? Коли?" (у форматі Олімпійського Кубку з гри 

"Що?Де? Коли?"), Чемпіонат Кіровоградської області з інтелектуальної гри 

«Своя гра»; 

4 етап – 12 березня 2017 року: Чемпіонат Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" (фінал), Чемпіонат Кіровоградської 

області з  інтелектуальної гри «Ерудит-квартет». 

Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00, початок ігор - 10.30. 

 

6. Регламент проведення чемпіонату (додається) 

 

7. Суддівство 
Для проведення чемпіонату оргкомітетом створюється журі та 

апеляційне журі. 

 

8. Нагородження призерів 

Команди, які посядуть у чемпіонаті 1-3 місця у своїх вікових 

категоріях, нагороджуються Дипломом управління освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації. 

Переможці в кожній віковій категорії отримують право представляти 

Кіровоградську область на чемпіонатах України. 

Регіони, команди яких посядуть перші, другі, треті місця у своїх 

вікових категоріях, отримують додаткові місця в наступному чемпіонаті. 

 



 Додаток 2 

до Умов проведення Чемпіонату, 

затверджений наказом  

начальника управління освіти і 

науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

від 29  09  2016 року  № 671 

 

РЕГЛАМЕНТ 
проведення XVІІІ Чемпіонату Кіровоградської області  

з інтелектуальних ігор серед школярів сезону 2016/2017 навчального року 

 

Загальні положення 

1. XVІІІ чемпіонат Кіровоградської області з інтелектуальних ігор 

серед школярів (далі чемпіонат) - офіційне змагання Кіровоградської 

обласної ліги інтелектуального розвитку і є відбірковим на чемпіонати 

України з ігор «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «Ерудит-квартет” та «Своя 

гра» серед школярів. 

2. Склад команди - не більше шести і не менше трьох гравців, 

включаючи капітана на етапи «Що? Де? Коли? та «Брейн-ринг»; 4 гравці на 

чемпіонат з «Ерудит-квартету». 

3. Команда, яка прибула для участі в чемпіонаті, повинна подати заявку 

в мандатну комісію до початку ігор чемпіонату. 

4. Забороняється участь в чемпіонаті у складі команди незаявлених 

гравців, а також гравців, які заявлені за інші команди. Перехід гравців з 

команди в команду під час чемпіонату забороняється. 

5. Офіційна мова чемпіонату - українська. 

6. Чемпіонат обслуговують: ведучий; суддівська колегія; апеляційне 

журі; мандатна комісія; секунданти. 

7. Схема проведення  окремих видів чемпіонату (залежно від кількості 

команд-учасниць) визначається Оргкомітетом безпосередньо перед початком 

ігор і відповідає міжнародним правилам. 

8. У разі виникнення спірної ситуації, капітан (або уповноважений 

командою гравець) від імені команди-учасниці може звернутися в апеляційне 

журі з протестом у встановленому Регламентом порядку (оргкомітет 

керується документами Ліги українських клубів з проведення Чемпіонатів та 

Кубків України). 

9. Всі питання, які не врегульовані даним регламентом, вирішуються 

оргкомітетом безпосередньо під час проведення чемпіонату. 

 

2. Правила гри "Що? Де? Коли?" 
1. Всі команди грають одночасно і в одному приміщенні. 

2. Завдання команд - своєчасно дати правильну відповідь на запитання, 

яке поставив ведучий. За кожну правильну відповідь команда отримує одне 

ігрове очко. 



3. Відповіді команди подають у письмовій формі. 

4. Ведучий оголошує номер запитання, ставить запитання і каже слово: 

"Час", після чого починається відлік часу в 60 секунд. За 10 секунд до 

закінчення хвилини обговорення подається сигнал. По закінченні хвилини 

обговорення  подається  сигнал, після якого починається відлік додаткових 

10 секунд, до закінчення яких команда зобов'язана здати карточку з 

відповіддю. 

5. Команда здала відповідь вчасно, якщо один з гравців підняв руку 

вгору,  тримаючи  в  ній  картку  з  відповіддю,  до  закінчення  додаткових  

10 секунд. Відповіді, здані із запізненням, не розглядаються. 

6. Відповідь вважається неправильною за таких умов: не розкриває суть 

запитання з достатньою конкретизацією (ступінь конкретизації визначається 

ведучим); форма відповіді не співпадає з формою запитання; команда дала 

більше одного варіанту відповіді, при цьому один з них невірний; у відповіді 

допущені помилки, які перекручують або змінюють суть відповіді 

(неправильно названі імена, дати, спосіб дії тощо). 

7. Синхронний Кубок Кіровоградської області з гри "Що? Де? Коли?" 

(заочний) проводиться відповідно до Кодексу спортивної гри «Що? Де? 

Коли?». 

 

Правила гри „Брейн-ринг” 

1. У кожному бою „Брейн-рингу” одночасно беруть участь дві команди. 

Бій складається з певної кількості раундів, в кожному з яких грається одне 

питання і розігрується одне ігрове очко. 

2. Задача граючих - дати правильну відповідь на питання, поставлене 

ведучим Чемпіонату, раніше ніж команда суперників. При виконанні цих 

умов команда одержує одне ігрове очко. 

3. Моментом початку бою вважаються слова ведучого: "Увага, перше 

питання". Кінцем бою вважаються слова ведучого: "Бій закінчений". 

4. Після початку відліку чистого часу (звуковий і світловий сигнал) 

будь-яка з команд має право натисненням кнопки зупинити відлік і дати 

відповідь. Команда, що натискувала кнопку до початку відліку (починаючи з 

першим словом тексту питання), позбавляється права відповіді (фальстарт). 

5. Відповідь від імені команди може давати тільки одна людина, 

вказана капітаном команди. У разі порушення цих умов команда втрачає 

право відповіді. 

6. У   разі   неправильної  відповіді  або  порушення  вимоги  пункту  

2.5 справжнього Регламенту командою, що натискувала кнопку першою, 

суперникам дається право на відповідь протягом 20 секунд, після чого відлік 

чистого часу припиняється, і відповіді не приймаються. Ведучий 

зобов'язаний  за  10  секунд  до  закінчення  чистого часу оголосити про це  

граючим командам. У випадку, якщо обидві команди не натискають на 

кнопку, чистий час обмежений 60 сек. 

7. Забороняється використання за ігровим столом під час бою 

мобільних засобів зв'язку. За порушення цього пункту команда втрачає право 



відповіді на питання, під час якого допущено порушення. Забороняється 

використання гравцями під час гри інформаційно-довідкових матеріалів на 

будь-яких носіях. 

 

Правила ігор «Ерудит-квартет» та «Своя гра» 

1. В грі беруть участь 3 (4) команди одночасно. У складі кожної 

команди - чотири гравці, один з яких є капітаном. Заміни гравців в командах 

по ходу заборонені. У разі явки команди на ігри в неповному складі, вона 

відіграє в кожному бою число тем, відповідне числу гравців в команді на 

момент даного бою.  

2. Матч складається з трьох боїв, в кожному з яких розігрується чотири 

раунди. Кожен гравець команди зобов'язаний зіграти по одному раунду в 

кожному бою.  

1) «Відкритий бій». Перед початком бою ведучий оголошує теми 

раундів, і капітан команди протягом хвилини визначає, хто з гравців грає в 

якому раунді.   

2) «Поступовий бій». Ведучий оголошує тему безпосередньо перед 

початком раунду, і капітан команди протягом 20 секунд визначає гравця, що 

грає цей раунд.  

3) «Закритий бій». Перед початком бою ведучий заздалегідь визначає 

послідовність тем, не оголошуючи їх. Потім капітан на протязі хвилини 

визначає, хто з гравців грає в якому раунді, після чого ведучий зачитує теми 

безпосередньо перед початком кожного раунду 

3. У кожному раунді бою розігруються 5 питань, об'єднаних загальною 

ігровою темою. Кожне питання має свій рівень складності і відповідний 

номінал (10, 20, 30, 40 і 50 очок). Бали, набрані гравцем в кожному раунді, 

підсумовуються. Бали, набрані гравцями однієї команди в раундах боїв, 

підсумовуються.  

.4. Завдання гравців - дати правильну відповідь на питання, поставлене 

ведучим, раніше суперника. При виконанні цих умов гравець отримує 

кількість очок, відповідну номіналу питання. Якщо гравець відповідає 

неправильно, він отримує негативну кількість очок, відповідну вартості 

питання.  

5. Гравець повідомляє ведучого про своє бажання відповісти на 

питання, натискаючи на кнопку. Право відповідати надається гравцеві, який 

перший натиснув на кнопку. Гравець може повідомити про своє бажання 

відповідати у будь-який момент після оголошення теми і номінала питання. 

У випадку неправильної відповіді першого гравця, правом відповіді може 

скористатися другий, потім – третій. Другий і третій  гравці мають право 

повідомити про своє бажання відповідати тільки після констатації ведучим 

неправильної відповіді попереднього гравця.  

6. У командній «Своїй грі» (письмовій) одночасно беруть участь усі 

команди. 

7. У спортивній «Своїй грі» приймають участь 3 (4) гравця одночасно 

(це індивідуальний вид змагань). 



 

 


