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 Має інтелектуально-навчальний зміст

 Призначена для учнів, учителів, студентів, викладачів, а
також усіх, хто бажає перевірити й удосконалити свої
знання з біографії та творчості геніального українця

 Унікальна настільна мапа відображає життєпис Василя
Стефаника від дня його народження до останніх днів
життя, відтворює почерк письменника

 Головний персонаж гри Карпатська рись, символ
університету, пропонує кожному учаснику 20 запитань

 Мандрівка відбувається в супроводі автентичної
покутської музики й переносить гравців у епоху кінця
ХІХ-початку ХХ ст.



«ЖИТТЄПИС» — ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З ЖИТТЯМ І
ТВОРЧІСТЮ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

«СВІТЛИНИ» — НАЗВАТИ МІСЦЕ, БУДІВЛЮ ЧИ ОСОБУ/ОСІБ, ЯКІ ЗОБРАЖЕНІ НА
СВІТЛИНІ

«ТВОРИ» — ВКАЗАТИ, ПРО ЯКУ НОВЕЛУ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ЙДЕТЬСЯ АБО ЯКОГО
ПЕРСОНАЖА СТОСУЄТЬСЯ («КАМІННИЙ ХРЕСТ», «НОВИНА», «ВИВОДИЛИ З СЕЛА»,
«ПОБОЖНА», «ДІТИ», «ДОРОГА», «МОЄ СЛОВО»)

«СЛОВА» — ОБРАТИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА, ЦИТОВАНОГО У ФРАГМЕНТІ

«ПОЧЕРК» — ПРОЧИТАТИ СЛОВО, СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ ЧИ РЕЧЕННЯ, НАПИСАНІ
ВАСИЛЕМ СТЕФАНИКОМ ВЛАСНОРУЧ
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 Перед початком гри учасники отримують код від організаторів, який необхідно
внести впродовж години.

 Гравці зазначають ім’я, прізвище, навчальний заклад, клас та населений пункт,
який представляють.

 Після реєстрації учасники бачать мапу гри. Кожен з гравців натискає на кубик і
рухається на певну кількість кроків уперед.

 З’являється вікно з питанням однієї з 5 категорій та 4 варіантами відповідей.

 Потрібно якомога швидше відповідати на питання – від швидкості залежить
кількість балів.

 Максимально за одну правильну відповідь можна отримати 100 балів.

 Гра завершується тоді, коли всі учасники проходять шлях Василя Стефаника.

 Перемагає той, у кого найбільша кількість балів.

 Після завершення необхідно зберегти результати і з новим кодом надіслати
організаторам.
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