Найрозумніші інтелектуали Вінниччини навчаються у ВНМУ
На базі наукової бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова уже два роки
існує інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?», який бере активну участь у
різних інтелектуальних змаганнях та займає призові місця. Його учасниками є
молоді, талановиті та енергійні студенти університету, які об'єдналися в єдину
команду «СSS» задля спільної мети.
Щотижневі
засідання
гуртка,
які
відбуваються в стінах бібліотеки, не
залишаються безрезультатними.
1 листопада 2013 року на ХХ відкритому
Кубку міста з інтелектуальних ігор на призи
міського голови команда «CSS» зайняла ІІ
місце. У 2014 році – вибороли ІІІ місце, а у
Всеукраїнському фестивалі інтелектуальних
ігор до Дня української писемності та мови
– ІІ місце.
І знову довгоочікувана перемога! З 26 до 29 жовтня 2015 р. у МПМ
"Зоря" проходив XXI відкритий Кубок Вінниці та Вінницької області з
інтелектуальних ігор на призи міського голови. Участь у змаганні взяли 17
студентських команд. Команда ВНМУ імені М.І.Пирогова «СSS» посіла І місце.
Чергову перемогу принесла участь у щорічному
інтелектуально – ігровому фестивалі «Баюнале –
2015», присвяченому до Дня української
писемності та мови, який відбувся 7–8 листопада у
Вінницькому
національному
технічному
університеті. В інтелектуальні ігри грали 35
дорослих і студентських команд із Вінниці, Києва,
Рівного, Львова, Чернівців та Тернополя. Якщо
минулі роки хоча б один із студентських кубків
відправлявся мандрувати Україною, то цього разу
всі три «камінці» залишились у Вінниці. Їх
володарями стали команди із Вінницького
національного
технічного
університету
«ШП.А.Р.ТА» (ІІІ ступеня) та «Печеньки» (ІІ ступеня). «Граніт науки» І –го
ступеня «важкості» – стилізований камінь, вагою понад 3 кг, – додали до своєї
скарбниці гравці команди «СSS» із Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова.
За два роки свого існування команда поповнилася новими учасниками. Це
стало поштовхом до створення ще однієї команди «JESE». Традиція

започаткованих щотижневих засідань продовжується і надалі.
команд – це нові перемоги.

Курс обох

На обох цьогорічних турнірах команда «JESE» посіла ІV місце. Але вони
новачки і у них ще все попереду.

Команди «CSS» та «JESE» з організатором «Баюнале 2015» Анатолієм Теклюком

Вітаємо переможців! Подальших успіхів у підкоренні вершин!
Тетяна Кривешко, бібліотекар ІІ категорії

