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ОНЛАЙН- ВІКТОРИНА 

«ПЛАНЕТА СТУДЕНТСТВА: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ» 

Шановні студенти!  Ми раді вітати знавців світової історії , науки та  

культури, які долучаються до етеру. Онлайн-вікторина, присвячена 

Міжнародному дню студента, відбудеться на просторах  Інтернету, а 

переможців чекають заохочувальні  призи. Стартом  гри є  запитання, а 

фінішем – правильна відповідь.  Тож, шановні  учасники, бажаємо вам успіхів! 

Умови  проведення вікторини:  

•  Запрошуємо взяти участь в онлайн-вікторині всіх студентів 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка. 

•  Для участі у вікторині студентам потрібно зайти до Вайбер-

сторінки своєї навчальної групи і дати відповіді на запитання, які ви 

надсилатимете на Вайбер вихователя гуртожитку (Орел Г.В., тел.0958950970). 

Вікторина проводиться у період від 12 до 15 листопада 2020 року.  

•  16 листопада 2020 року журі підведе підсумки та визначить  

переможців.  

•  До складу журі входять: 

           Демченко А.М.   – заступник директора з виховної роботи; 

           Лисак С.Б.    – голова профкому студентів; 

           Орел Г.В.    – вихователь гуртожитку; 

           Луцькова О.Ю.    – вихователь гуртожитку; 

Лопатюк Н.А.    – студентка 142 групи, староста 8 секції; 

          Гекалюк Б. В.   – студент 341 групи; 

          Бубон Д.В.    – студентка132 групи. 

•  Під час визначення переможців буде враховуватись:правильність, 

повнота відповідей на питання вікторини та оперативність виконання завдань. 

•  Список учасників, які перемогли у вікторині,  буде оприлюднено 

17 листопада 2020 року на  сайті коледжу та Вайбер-сторінці  кожної групи.   

•  Учасник, який надішле правильні відповіді першим, отримає  гран-

прі, а 10 наступних  учасників отримають заохочувальні призи.  

•  Призи чекатимуть на переможців у студентській раді гуртожитку 

та будуть вручені  після  завершення дистанційного навчання. 

 

  



2 
 

Запитання: 

1. Назвіть випускника Кіотського університету Японії, який у 2014 році отримав 

Нобелівську премію з фізики?   

2. Який відомий український письменник навчався у 70-х роках ХІХ століття на 

філософському факультеті Львівського університету?   

3. Хто з педагогів, які працювали у Коростишівській учительській семінарії, був 

членом Кирило-Мефодіївського братства, побратимом Т.Г.Шевченка?  

4. Яких ви знаєте відомих гетьманів, які були випускниками Києво-

Могилянської академії ?  

5. Скільки майбутніх  президентів  США випустилося за час існування 

Гарвардського  університету? Назвіть їх.  

6. Що означає слово “veritas” на гербі Гарварду? 

7. Коли був заснований Оксфордський університет,  де  він розташований?   

8. Скільки лауреатів Нобелівської премії працюють у викладацькому складі 

Стенфордського університету?   

9. На приміщенні якого університету, що діє в Іспанії, написано девіз 

«Саламанка зачаровує всіх, хто мав щастя побувати тут, змушуючи знову сюди 

повернутися»? 

10. Який вищий заклад освіти України займає перше місце в рейтингу держави  та  

є найбільшим університетом за кількістю студентів і спеціальностей? 

11. У якому австралійському університеті навчалась  зірка фільму “Великий 

Гетсбі” Елізабет Дебікі, яка отримала стипендію імені Пратта за високі досягнення у 

навчанні ?  

12 Хто із знаменитих випускників Стенфордського університету є  засновниками  

Google?  

13. Вкажіть назву  китайського  університету, де розміщена  найбільша бібліотека 

в Азії( загальна площа книгосховищ та читацьких зал перевищує 50 тисяч квадратних 

метрів)?   

14. Студентське містечко якого  університету Канади розташоване на схилі гори 

Мон-Руаяль?  

15. Яка скорочена назва Токійського університету Японії?   

16. Повна назва Стенфордського університету – Ліланд Стенфорд Молодший   

Університет. Коротко опишіть історію виникнення цієї назви.  

17. Хто заснував Національний університет «Острозька академія» та у якому році?  

18. У стінах якого австралійського університету вчені розробили комп’ютерну 

модель зіткнення континентів?   

19. Назвіть псевдонім видатного українського письменника - новеліста, який 

навчався в Коростишівській учительській семінарії у період від 1895 до 1898 років?   

20. У якому році  засновано Болонський університет та де він знаходиться?  


