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УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ
KIPOB огрмськоi оБлАсн oi дврlкдвноi АдмIнIстеацi

вул..Щво рцо ва, 32129, м. Кро пи в н и цьки й, 25О22, тел. (0522) 24-1 5-28,
E-mail: public@osйta. kг-аdmiп сайт:оsчitа.kг-аdmiп.gоч.ча, код згiдно з еflРПОУ 38802700
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Начальникам управлiнь та вiмiлiв
освiти райдержадмiнiстрацiй,
впконавчих KoMiTeTiB мiських рад
MicT обласного значення, мiських,
селищних, сiльських рад
об'еднаних територiальних громад

.Щирекгорам закладiв позашкiльноi
освiти

Про проведення ХХII обласного
чемпiонаry з iнтелектуальних
iгор серед школярiв сезону
2020 12021, навчального року

вiдповiдно до Плану всеукраiнських i мiжнародних органiзацiйно-

масових заходiв з дiтьми та уlнiвською молоддю на 2020 pik (за основними

напрямами позашкiдьноi освiти), затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i

,uy*" Украiни вiд 28 листопада 20119 року Ng 1489, плану роботи управлiння
o."ir" i науки облдержадмiнiстрацii на 2020 piK та з метоЮ активiзацii

дiяльностi осередкiв iнтелектуzlльного руху в закJIадаХ освiтИ областi

комунальний позашкiльний навчальний заклад ккiровоградський обласний

центр дитячоi та юнацькоi творчостi> проводить в онлайн режимi
xxlf обласний чемпiонат з iнтелектуЕtльних iгор серед школярiв сезону

202012021 навчального року вiдповiдно до УмоВ, Що додаються.
просимо поширити дану iнформацiю серед педагогiчних колективiв та

взяти участъ у зазначеному заходi.

,Щодаток: на 5 арк. в 1прим.

Засryпник начальника управлiння

ТИМко ольга 35 13 34
o r*-*iilз;;ilfi 
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.Щодаток
до листадо листа управлiння о

облдержадмiнiстрацii
освiти i науки

жовтня 2020 року Nч

умови
проведення ХхII чемпiонаry Кiровоградськоi областi

з iнтелектуальних iгор серед школярiв сезону 202012021 навчального року

[. Загальнi положення
1.1. Ц1 умови визначають порядок проведення ххII чемпiонату

кiровогрuд""поi областi з iнтелекту€tльних iгор серед школярiв сезону

202012021 навчального року (далi - Чемпiонату),

1.2. Чемпiонат проводиться онлайн з метою популяризацii iнтелектуальних

фор* дозвiпля серед школярiв, активiзацii дiяльностi iснуючих та створення

"о"r* 
осередкiв iнтелектУzrльного руху в закпадах освiти Кiровоградськоi

областi, виявлення та вiдзначення кращих команд областi.
rI. Учасники Чемпiонаry

2.1. У Чемпiонатi беруть участь команди закладiв освiти (школи, закладу

позашкiльноi освiти, ryртка, громадського об'еднання тощо), зареестрованi

оргkомiтетом TypHipy у вiдповiдному порядку,

2.2. у l-f етапах Чемпiонату (заочних) _ асинхронних Кубках з

iнтелекту€LJIьних iгор <Що? Ще? Коли?>>, <Брейн-ринг) та <Ерулит-квартет>>, III,

lV, vl}, YIII етаПах -онлаЙн Кубках з iнтелекту€tлъних iгор <Ерудит)), <Ерулит-

квартет>, кIЩо? Де? Коли?>> та <Брейн-ринг)) кiлькiсть команд вiд кожноi

адмiнiстративно-територiальноI одиницi необмежена.

у v етапi обласного чемпiонату (чемпiонат з iнтелектуальноi гри <<своя

грa)) берутЬ участЬ 32 кращих гравця за результатами Кубку з iнтелекryальноТ

гри кЕрудит).
у y1 етапi (Чемпiонат з iнтелектучtльноi' гри <Ерудит-квартет)) берутъ

участь 32 кращi команди за результатами Кубку з iнтелектуальноi командноi

гри <Ерудит-квартет)).
у Ж етапi (Чемпiонат з гри кБрейн-ринп) беруть участь 32 кращi команди

за результатами Кубку з iнтелектуальноi гри кБрейн-ринг>.

у Х етапi (пiвфiнал Чемпiонату з гри кЩо? Ще? Коли?>) берутъ участъ

З2 кращi команд и за резулътатами Кубку з iнтелектуальноТ гри кЩо? Де?

Коли?>.
у Ж етапi (Чемпiонат з гри кЩо? ,.Ще? Коли?>) беруть участь tб кращих

команд ru р.rуп"rатами пiвфiнал Чемпiонату з гри кЩо? Ще? Коли?>.

2.3. Склад команди - б чоловiк,

2.4. BiK учасникiв: у молодшiй групi

класiв (або молодшi) закладiв загальноi

грають команди у складi учнiв l0-1l-x

|рають команди у складi ylHiB 9-х

середньоi освiти; у старшiй групi
класiв закладiв загаJrьцоТ середньоТ



освiти (або учнi iнших
закiнчення 9-го класу).
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закладiв освiти, якi поступили на навчання пiсля

III. Органiзацiйний KoMiTeT

з.1. .щля органiзацir та проведення Чемпiонату створюеться органiзацiйний

KoMiTeT.
з.2. що складу органiзацiйного KoMiTery входять: гоJIова, ЗаСТУПНИК ГОЛОВИ

оргкомiтету та його члени, якi е представниками управлiння освiти i науки

Кiрово.радськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ, науково-методичноi

nubopu-pii виховноi роботи i формування кулътури здоров'я комунаJIьного

.u*пuду uКiро"о.радський обласний iнститут пiслядипломноi педагогiчноТ

освiти iMeHi Василя Сухомлинського)), комунаJIьного позашкiльного

навч€шьного закJIаду <Кiровоградський обласний центр дитячоi та юнацькоi

творчостi>>, |ромадсъких органiзацiй ккiровоградське вiддiлення Лiги

у*рЪТr."*r* клубiв iнтелектУальних iгор> та <Кiровоградська обласна лiга

iнтелектуЕLльних iгор> (за згодою).

IY. Журi Чемпiонату
4.1. Журi Чемпiонату формуеться з метою забезпечення об'ективностi

оцiнювання та визначення переможцiв i призерiв Чемпiонату,

4.2. Склад журi Чемпiонату формуеться оргкомiтетом,

V. Порядок i строки проведення Чемпiонаry
5. 1. Чемпiонат проводитъся водинадцять етапiв:

I та II етапи - заочнi (асинхроннi Кубки), ПI, Iv, VI, чII, VIII, IX, х та XI -

онлайн (у випадку, коли епiдемiологiчна ситуацiя полiпшиться, IX, Х та XI

етапи бу!утъ проuёд."i у MicTi Кропивницький в Кiровоградському обласному

шют).
5,2. I етап проводиться з 4 по 13листопада 2020 року - Асинхронний

Кубок з гри <Що? 
'Ще? 

Коли?> (заочний). На питаннях асинхрону можливе

проведення регiонztпьних чемпiонатiв.
дсинхронний TypHip - це заочна форма змагань, яка передбачас узгоджене

проведення у urr"u".rЙй TepMiH iгор на одному й тому ж пакетi питань в

дькiл"по* pi.r"" населених пунктах. Представники на мiсцях отримуютъ

питання по iHTepHeTy, проводять змагання i надсилають в оргкомiтет звiти з

резупьтатами (у триденний TepMiH).

5.з. II етап rrро"од"r""ri2 по 11 грудня 2020 року - Дсинхронний Кубок з

iнтелекту€tлъних iгор <Брейн-ринг> та <Ерулит-квартет> (заочний),

5.4. lll етаП - КуОоК з iнтепеКтушtьноi гри кЕрУдит)) проводиться 20 грудня

2020 року i е вiдбiрковим на V етап (онлайн),

5.5. W етап ] Кубо* з iнтелектуальноТ командноi гри <Ерудит-квартет)

проводиться27 tрудня 202а року i с вiдбiрковим на VI етап (онлайн),
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5.6. V етап проводитъся 24 сiчня 202l року - Чемпiонат з iнтелектуальноi

гри <<Своя гра)> (З2 гравця за результатами Кубку з iнтелекryальноi гри

<Ерулит> (онлайн). ,

5.7. vI етап проводиться зl сiчня 2021- року - Чемпiонат з

гри <Ерудит-квартет> (32 команди за резупьтатами Кубку з

командноТ гри <Ерудит-квартет) (онлайн).

5.8. VIl етап - Кубок з гри <IЦо? Ще? Коли?> проводиться 21 лютого

2021року i с вiдбiрковим на Х етап (онлайн).
j.q. чпI етап - Кубок з гри кБрейн-ринг)) проводиться 28 лютогО

202| року i е вiдбiрковим на IX етап (онлайн).

5.10. IX етап проводиться 14 березня 202l року - Чемпiонат з гри кБрейн-

ринг) (З2 команди за результатами Кубку з iнтелектуа.шьноi гри кБрейн-ринг>

iнтелектуальноТ
iнтелектуальноТ

(онлайн).
5.11. Х етап проводиться 2|

гри (Що? Ще? Коли?>> (32 команди
березня 202l року -Пiвфiнал Чемпiонату з

за результатами Кубку з iнтелектуальноТ гри

<Що? Ще? Коли?> (онлайн).

5.12. XI етап проводиться l1 квiтня 202l року- Чемпiонат з гри <Що? Ще?

Коли?> (фiна.гr) (16 команд за результатами Пiвфiналу Чемпiонату з гри <Що?

'Ще? 
Коли?> (онлайн).
, 5.13. Початок iгор: I та II етапи - координатори на мlсцях визначають

самостiйно; III, Iч, VII, VIII, Х та XI етапи - з l0.30 год.; V, VI та IX етапи -
10.30 год.- 13.30 год. (молодша група), 14.00 год. - 16.30 год. (старша група).

5.14. Щля керiвникiв гурткiв, TpeHepiB та координаторiв iнтелекту€lльних

iгор плану€ться проведення методичних об'еднань та семiнарiв-практикумiв

(користування онлайн-сервiсами, теорiя i практика iгрових технологiй): 19 та

iO 
-.рул, 

я 2020 року; 23 та 30 сiчняо 20 та 27 лютогоо 13 та 20 березпя

202i Ъо*у (онлайЪ,'рЪ.ур." Goo gleyeet, Zoom, htфs ://www.youtube. соm).

5.15. Початок ceMiHapiB - з 10.30 год.

5.16. Щля участi в чемпiонатi командi необхiдно подати електронну заявку

не пiзнiше нiж за З доби до проведення кожного етапу (до 1листопада

2020 року - на I етап; до 29 листопада2020 року - на II етап; до 17 грудня

202О року - на III етап; до 14 грулня 202О року - на IV етап; до 21сiчня

202l року - на V етап; до 28 сiчня 2o2L року - на VI етап;до 18 лютого

2021 року - на VII етап; до 25 лютого 2021 року - на VIII етап; до 11 березня

202I року - на IX етап;до 18 березня 2021 року - на Х етап, до 8 квiтня

202I року - на XI етап).

В заявцi вказуеться назва команди, населений пункт, контактний телефон

тренера (керiвника).
пiдтвердженням участlу зворотньому листi, який с пiдтвердженням участl команди, учасники

отримають коД доступУ до вlдеоконференцiТ (i на установЧий ceMiHap, i на гру),

поъ"пur"я на iгрову-заявку (у запропонованiй Google Формi треба чiтко вказати

назву команди; старшу чи молодшу BiKoBy групу;

актуапьну назву закладу; прIзвиIцЕ, iм'я та по
населений пункт;
батьковi керiвника,

IIовну
иого



телефон та електронну пошту; прIзвиIЦЕ, iм'я та по батьковi капiтана, його
"1aпaфо", електронну пошту; список гравцiв з кJIасами, в яких вони навчаються),

i на бланки для вiдповiдей.
Iгрову заявку треба заповнити не пiзнiше нiж за2 доби до гри.

5.t7. Команди, якi не подztли заявку у з€вначений TepMiH HaI-XI етапи не

допускаються.

Zoom, https ://docs. google. соm/fоrms/.
5.19. Iнформацiя та комунiкацiя учасникiв Чемпiонату - через групу у

F acebook (htф s ://www. йcebook. com/group s/3 3 29 1 0 з 8 |225з99).

контактна особа з технiчних питань участi у вiдеоконференцii: Пасiчняк

Олександр Миколайович,
контактна особа з

чемпiонатi: Кизименко
0992887660).

методист (телефон 0993700 1 49).

органiзацiйних та консультацiйних питань

Валерiй Олександрович, методист (Hzval

VI. Правила iгорЧемпiонаry
6.1. Правила гри <Що? .Ще? Копи?>:

,завдання команд - свосчасно дати правильну вiдповiдь на запитання, яке

поставив ведучий. За кожну правильну вiдповiдь команда отримуе один iгровий

бал.
ВiдповiДi командИ подають в електроннiй формi,
ведучий оголошуе номер запитання, ставить запитання i каже слово:

<<Час>>, пiсля чого починаетъся вiдлiк часу в 60 секунд. За 10 секунд до

закiнчення хвилини обговорення подасться сигнал. По закiнченнi хвилини

обговорення подаdться сигншI, пiсля якого почина€ться вiдлiк додаткових

10 секунд, до закiнчення яких команда зобов'язана написати вiдповiдь у
карточку та здати ii або заповнити спецiальну онлайн форму.

вiдповiдь вважаеться неправильною за таких умов: не розкривас суть

запитання з достатньою конкретизацiсю (ступiнь конкретизацii визначаеться

ведучим); форма вiдповiдi не спiвпадас з формою запитання; команда дала

бiльше одного BapiaHTy вiдповiдi, ПРи цьому один з них невiрний; у вiдповiдi

допущенi помилки, якi перекручують або змiнюють суть вiдповiдi

(неправильно названi iMeHa, дати, спосiб дii тощо),

б.2. Схема проведення окремих видiв чемпiонату (залежно вiд кiлькостi

команд-учасниць) визначаеться Оргкомiтетом безпосередньо перед початком

iгор вiдповiдно до профiльних Регламентiв i вiдповiдае мiжнародним правилам.

Iнтелектуальнi 
- 
iгри <Що? Де? Коли?>>, кБрейн-ринг), <Своя грa> та

кЕрулит-квартет> проводяТься вiдпОвiднО до КодеКсу спорТивноТ гри кЩо? Де?

коли?> та за правилами проведення Лiги Украiнських кJIубiв iнтелектуальних

iгор (Регламенти лук вго луК 16.10.2012 року), але зi змiнами, пов'язаними з

епЙемiологiчними обставинами в KpaIHi (цi змiни будуть прописанi в окремих

участi
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спецiаJIьних Регламентах i доведенi до учасникiв MiHiMyM за 2 тижнi до початку

кожного етапу).
6.3. Заборонясться використання за iгровим. столом пlд час гри

iнформацiйно-довiдкових MaTepiaTriB на будь-яких носiях, засобiв зв'язку та

будь-яких електронних гаджетiв. За порушенllя цього пункту команда отримуе

попередження. Пр" ,rо"торному порушеннi _ дисквалiфiкачiя або, якщо це

можливо, переведення команди в статус поза залiком.

6.4. Чемпiонат обслуговуютъ: ведlптi; iгрова суддiвська колегiя; апеляцiйне

журi; мандатна комiсiя; секунданти.
6.6. у разi виникнення спiрноi ситуацiТ, капiтан (абО уповноважениЙ

командою гравецъ) вiд iMeHi команди_учасницi може звернутися в апеляцiйне

журi з протестом у встановленому Регламентом порядку (оргкомiтет керуеться

документами Лiги украiнських клубiв),

6.7. Bci питання, якi не врегульованi даним регламентом, вирlшуються

оргкомiтетом безпосереднъо пiд час проведення Чемпiонату,

YII. Нагородження
Команди, якi посядуть у номiнацiях Чемпiонату призовi мiсця у cBoix

вiкових категорiях, нагороджуються дипломом Оргкомiтету вiдповiдного

сту,пеня. YY

yci команди нагороджуються сертифiкатами за участъ у Чемпiонатi,


