
Всеукраїнський конкурс майстерності  педагогічних працівників ПНЗ 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014» 

 

 

 
Кизименко  

Валерій Олександрович - 

керівник гуртка  

«Інтелектуальні ігри»  

Кіровоградського ОЦДЮТ 

 

«Розвиток і реалізація   
творчого потенціалу 

особистості  
за допомогою 

інтелектуальних ігор» 



Розвивають логічне, асоціативне та образне 

мислення; увагу; довгострокову й оперативну 

пам'ять. 

Інтелектуальні  

ігри 

Сприяють збагаченню мовного 

запасу; прищеплюють інтерес 

до джерел інформації. 

Формують здатність до 

узагальнення, гнучкості 

розумового процесу. 

Є ефективним методом перевірки 

знань та засвоєння нової інформації. 

Вчать працювати в 

колективі, відстоювати 

свою точку зору.  



Програма 

«Інтелектуальні  

   ігри» 

«Що? Де? Коли?»  

Інтелектуальні 

ігри - стратегії 

«Своя гра» 

Інтелектуальний 

моніторинг 

Суддівська  

практика 

«Ерудит-

квартет» 

Інтелектуальні

супутні ігри 

«Брейн - ринг» 



Заповіді  

«Клубу інтелектуального розвитку» 

1. «Нам потрібні не стільки розумні,  

скільки –  

кмітливі»  
 

 

 

 

Команди КІРу  
“Біле ікло”, “КПУ”, “Крок за кроком”, “Рокфеллер”, “Дарговорік” 

 



2. «Двері клубу завжди  

відкриті»  

  
 

 

 

 

Команди КІРу  

“Цунамі”, “КІР”, “Он-лайн”, “Епіквін”, “Zeta reticuli” 

 



3. «Вчись мовчати, вчись слухати,  

вчись  

говорити»  

 

  
 

 

 

 Команди КІРу  

“Розумні люди”,“Godzilla”,“Квітневі тезіси”, “Green day” 

“Північне хутрове звірятко” 

 



4. «Інтелектуальні ігри — це наше життя,  

але наше життя — не тільки інтелектуальні 

ігри» 

  

 

  
 

 

 

 
Команди КІРу  

“Нірвана”, “Песец”, “Брейн-шторм”, “Деліріум”, “ВДВ” 

 



Форми занять 

-  Теоретичні.  

    Розкривають суть процесу інтелектуальної гри, 
правила й варіанти різних ігор.  

-  Практичні й ігрові заняття.  

    Спонукають брати участь в інтелектуальних 
турнірах різних рівнів і в якості гравців, і в 
якості суддів. 

 -  Клубні дні.  

    Збираються не тільки усі вихованці клубу, а 
запрошуються і батьки вихованців, і ентузіасти 
інтелектуальних форм дозвілля. 

 - Екскурсії, походи та експедиції.  

. 

 

 



Валеологічне виховання  
засобами  туризму та краєзнавства 

     Основна мета проекту - 

виховання культури 

здорового громадянина 

України 

 

           

 

Практична складова: 

екскурсії, походи, експедиції 

до заповідників «Бугський 

Гард», «Чорний ліс», 

«Белецковські плавні», 

Cхідного Криму та ін. 



Від знання – до практики 

      

Знання теорії гри 

Вміння успішно справлятися із завданнями  

Активна участь в інтелектуальних змаганнях 

Організаторські та редакторські вміння і навички 

Здатність створювати нові форми ігор, завдання до них  

Практичні навички ведучого та судді  

Високий рівень сформованості особистісних  

якостей та компетенцій вихованців 



Результативність 

 Рейтинг 

участі команд гуртка в заходах 2003-2014 років 



Переможці та призери 

міжнародних турнірів, 

Молодіжних Кубків світу 

(2008-2013)… 

Фіналісти Чемпіонатів Європи 

з інтелектуальних ігор та 

телевізійних Кубків України.  

  

Сайт клубу  

Мета Порталу - підтримувати 

і розвивати інтелектуальний 

рух Кіровоградщини.  

 

Комп’ютерна програма  

онлайн висвітлення 

інтелектуальних змагань 



Основна мета –  

створення додаткових умов  

для інтелектуальної 

самореалізації 

підростаючого покоління 

Серед завдань: 

створення стрункої системи 

науково-методичної роботи, 

проведення багатоетапних 

регіональних турнірів, 

координація діяльності 

ентузіастів - інтелектуалів  



Організація та проведення 

консультпунктів, регіональних 

семінарів та конференцій. 

вивчення та узагальнення 

досвіду роботи з напрямку… 

Міжнародний семінар  

тренерів у Ворзелі  

(Київська обл.), 2010 р.  

 Науково-методична робота 
 



Методичні розробки  
(довідники, посібники, рекомендації, розробки, статті, практикуми) 

ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ  

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Розробки уроків, позакласних заходів та пішохідних екскурсійних 
маршрутів для проведення Дня Знань та Першого уроку  

в 2012/2013 навчальному році 



Дякуємо за увагу! 
 


