
ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. директора КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

__________ Андрій ПІВНЯК 

 

Порядок проведення  

обласної військово-патріотичної  гри «Петлюрівський вишкіл» - 2022 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 

 

Обласна військово-патріотична гра «Петлюрівський вишкіл» (далі – гра 

«Петлюрівський вишкіл») проводиться відповідно до Положення, затвердженого 

наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

від 01.10.2019 № 328 та зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Полтавській області 10.10.2019 за № 475/3592. 

 

1. Термін і місце проведення 

Обласна військово-патріотична гра «Петлюрівський вишкіл»  проводиться у 

період з 29 вересня по 14 жовтня 2022 року в режимі онлайн.  

 

2. Керівництво грою  

2.1. Загальне керівництво грою «Петлюрівський вишкіл» здійснює 

Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації.  

Безпосередня  організація  та  проведення гри «Петлюрівський вишкіл» 

покладаються на Комунальний заклад «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради». 

2.2 Суддівська колегія гри затверджується наказом Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

 

3. Учасники гри 

3.1. До участі у грі в середній віковій групі  допускаються учні (вихованці) 

закладів освіти віком 11-14 років.  

Учасники не повинні мати обмежень за станом здоров’я та навчатись за 

програмою основної медичної групи фізичної культури закладу освіти. 

3.3 Керівники команд забезпечують безпеку життя і здоров’я учнів 

(вихованців). 

3.4. Кількісний склад команди – 8 осіб (з них не менше 2 осіб протилежної 

статі) та 2 керівники.  

 

4. Програма гри 

4.1. Конкурси і змагання, що входять до програми гри, є заліковими, крім 

патріотичного відеоролику-привітання до дня «Захисників та захисниць України». 

4.2. Програма, терміни та умови видів гри: 
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№ 

Термін 

проведення 

/подання 

матеріалів на 

суддівство 

Вид програми 
Посилання на папку з 

матеріалами виду 
К-сть  

учасників 
Форма 

проведення 

Посилання на гугл-

форму для подання 

технічних заявок на 

вид та матеріалів на 

суддівство 

1 

до 29 

вересня 

(подання 

відео-

матеріалів) 

Конкурс 

«Строю та 

пісні» 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1BsdRVQhWElXc

drAKrJQ7amV5vh

YsRI5P?usp=shari

ng 

6 учасників 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gle/U

pNRtDDkSBGE4i2

F9 

2 

до 3 жовтня 

(подання 

відео-

матеріалів) 

Силові 

змагання 

https://drive.google

.com/drive/folders/

171_fknrkNzpoFB

EO2QZX4Eku8Q1

Tcbb9?usp=sharing 

4 учасники 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gle/u3

cWMPmMgd8cD8t

J6 

 

3 

до 7 жовтня 

(подання 

відео-

матеріалів) 

Конкурс 

«Розбирання 

та складання 

макету 

автомата» 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1_1HKNAuc2wMi

4qEOw4tf3l1I0dK

5Klfc?usp=sharing 

4 учасники 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gle/1S

cbU1x69jJsrSAu9 

 

4 

до 7 жовтня 

(подання 

відео- 

матеріалів) 

Конкурс 

«Спорядження 

магазину 

набоями» 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1wyf0tCg_HALY_

6YJkGJ2vnz2AYE

jPc7D?usp=sharing 

4 учасники 

Подання 

відео-

записів  

 

https://forms.gle/4

MQryqc79EsAfNX

H9 

 

5 

10 жовтня 

(проведенн

я) 

Конкурс 

«Основи 

топографічної 

підготовки» 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1wxtBoyMjpq4lX

OprmKPTwHdOp

GF-

qZHS?usp=sharing 

3 учасники 

Онлайн-

змагання 
Увага! 

Участь у 

цьому виді 

потребує 

додаткової 

реєстрації у 

Classtime 

https://forms.gle/7

Nb9Y7CPX1PMP3

rN8 

6 
13 жовтня 

(проведенн

я) 

Воєнно-

історичний 

конкурс 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1cny4UiC8rBtj_sv

b4d9xw1B2HCuUe

U35?usp=sharing 3 учасники 

Онлайн-

вікторина  

Увага! 

Участь у 

цьому виді 

потребує 

додаткової 

реєстрації у 

Classtime 

https://forms.gle/b

AJG71n1zEXt8QJ

V7 

7 

З 29 

вересня до 

10 жовтня 

(подання 

відео- 

матеріалів) 

Патріотичний 

відеоролик-

привітання до 

дня 

«Захисників 

та захисниць 

України» 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1gzqk6Q34eehbop

42qJ5uO_w1kWy7

kCh8?usp=sharing 

до 6 

учасників 

Подання 

відео-

записів  

 

https://forms.gle/6c

JhzrPVJoUD65zt6 

4.3. У папці кожного виду розміщуються умови, підсумкові протоколи, 

методичні рекомендації та інші матеріали. 

https://forms.gle/UpNRtDDkSBGE4i2F9
https://forms.gle/UpNRtDDkSBGE4i2F9
https://forms.gle/UpNRtDDkSBGE4i2F9
https://forms.gle/u3cWMPmMgd8cD8tJ6
https://forms.gle/u3cWMPmMgd8cD8tJ6
https://forms.gle/u3cWMPmMgd8cD8tJ6
https://forms.gle/1ScbU1x69jJsrSAu9
https://forms.gle/1ScbU1x69jJsrSAu9
https://forms.gle/4MQryqc79EsAfNXH9
https://forms.gle/4MQryqc79EsAfNXH9
https://forms.gle/4MQryqc79EsAfNXH9
https://forms.gle/7Nb9Y7CPX1PMP3rN8
https://forms.gle/7Nb9Y7CPX1PMP3rN8
https://forms.gle/7Nb9Y7CPX1PMP3rN8
https://forms.gle/6cJhzrPVJoUD65zt6
https://forms.gle/6cJhzrPVJoUD65zt6
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5. Реєстрація команд на участь у грі, документація та терміни її подання 

5.1 Обов'язковою умовою участі у грі є створення на сервісі Googlе облікового 

запису команди та поштової скриньки @gmail. 

Під час створення облікового запису @gmail у пунктах «Імя» та «Прізвище» 

вказувати назву команди та територію (наприклад: Соколята Чорнухи). Ці дані 

повинні дублюватися в рядку «Імя користувача» електронної адреси (наприклад: 

sokoliata_chornuhy@gmail). 

Якщо команда реєструється через сторінку педагога чи іншого не 

індифікованого облікового запису, реєстрація не розглядатиметься. 

5.2. До 23 вересня 2022 року для безпосередньої участі у грі команди 

реєструються у гугл-формі https://forms.gle/6MwR7qAFCisbWHtp7, у якій 

прикріпляється іменна заявка у форматі PDF за зразком:  
  

ЗРАЗОК  ІМЕННОЇ  ЗАЯВКИ 
        

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник закладу освіти 

Прізвище, ім’я, по батькові 
 Підпис, печатка  

 

І М Е Н Н А  З А Я В К А 

на участі в обласній військово-патріотичній грі  

«Петлюрівський вишкіл» - 2022  

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА  

 

Назва команди 

Повна назва закладу освіти 

Назва територіальної громади 
 

№ 

п/п 

Фотографія учасника 

Розміром 3*4 см 

Прізвище, ім’я, 

по батькові учасника 

Повна дата 

народження 

(число, місяць, рік) 

Клас 

1  Іваненко Роман Павлович 10.05.2010  
     

 

Керівник             ПОВНІСТЮ прізвище, ім’я, по батькові 

 контактний телефон  

 

Заступник керівника              ПОВНІСТЮ прізвище, ім’я, по батькові 

   контактний телефон  
 

 

5.3. Фото учасників в іменній заявці мають бути розміром 3х4 см, 

кольоровими, портретними (не по пояс чи на повний зріст), гарної якості. 

Файл іменної заявки може бути сканованим, але кольоровим, всі сторінки 

одним файлом та у форматі PDF (важливо для організаторів гри). Скан заявки має 

бути чітким та якісним. Ім'я файлу заявки має містити назви команди та вікової групи 

(СР - середня, СТ - старша), наприклад: Гадяцькі вепри СР, або Степові вовки СТ). 

https://forms.gle/6MwR7qAFCisbWHtp7
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5.4. Реєстрація у гугл-формі має відбуватися з облікового запису команди у 

Googlе.  

Іменні заявки, надіслані зі сторонніх електронних адрес (не власної для 

команди), не завірені підписом керівника закладу освіти та печаткою, розглядатися 

не будуть. 

5.5. На кожен з видів (крім онлайн-вікторин) команда не пізніше визначених 

термінів подає також технічні заявки через вказані у Програмі гри (п. 4.2.) гугл-

форми (там же подаються і посилання на збережені відеоматеріали).  

5.6. Для керівників команд створено Telegram-канал 

«Петлюрівський вишкіл» для оперативного обміну інформацією 

стосовно перебігу гри. Долучитися до каналу можна за посиланням 

https://t.me/+m__D0Iu_zmIzNzc6.  
  

6.  Підведення  підсумків 

6.1. Організатори оприлюднюють підсумкові протоколи окремих конкурсів 

(змагань) не пізніше 5 днів з моменту завершення виду.  

6.2. Не пізніше 17 жовтня 2022 року організатори гри оприлюднюють зведені 

протоколи гри «Петлюрівський вишкіл» - 2022.  

6.3. 18 жовтня 2022 року організатори планують провести онлайн-конференцію 

для оголошення результатів та підведення підсумків гри. 

6.4. Загальнокомандне місце кожної команди визначається за найменшою 

сумою місць в усіх залікових конкурсах (змаганнях) гри.  Якщо результат кількох 

команд виявиться однаковим, перевагу отримає та, що виборе вище місце у конкурсі 

«Строю та пісні»; за рівності місць наступна перевага надається виду «Основи 

топографічної підготовки». 

6.5. Команда, що не візьме участі в інших окремих залікових видах конкурсів 

(змагань), у підсумку отримає місце нижче за команди, які брали участь в усіх видах 

програми гри. 
  

7. Нагородження  переможців 

7.1. Команди, що посіли І-ІІІ місця в загальному заліку та в окремих видах 

конкурсів (змагань) гри, нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації, призами Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавство учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

7.2. Керівники команд, що посіли І-ІІІ місця у загальному заліку гри, 

нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

військової адміністрації. 

7.3. Учасники, які посіли І-ІІІ місця в окремих видах конкурсів (змагань), 

нагороджуються грамотами Комунального закладу «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради».  

https://t.me/+m__D0Iu_zmIzNzc6
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7.4. Команди, які не отримали призових місць в окремих видах конкурсів 

(змагань), будуть відзначені посвідками учасників гри.  



Додаток 2 

Умови видів гри 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 

 

 

 

Умови воєнно-історичного конкурсу  

обласної військово-патріотичної гри  

«Петлюрівський вишкіл» 

Середня вікова група 

 

І. Загальні положення 

Воєнно-історичний конкурс  - передбачає перевірку знань учасників 

команд з історії України (історичних подій особистостей, озброєння, 

військової техніки, військової символіки, нагород, тощо), із запропонованих 

тем: 

- Українська революція 1917-1921 років; 

- українські військові формування першої чверті ХХ століття; 

- життя і діяльність Симона Петлюри, вшанування його пам’ятті; 

- героїзм українців під час Другої світової війни; 

- антитерористична операція, операція об’єднаних сил на сході 

України; 

- сучасні збройні сили України; 

- збройна агресія російської федерації та повномасштабне її 

вторгнення на  територію України. 

У конкурсі від кожної команди приймає участь по 3 учасників.  

У зв’язку із впровадженням військового стану, під час збройної агресії 

російської федерації в Україні, воєнно-історичний конкурс буде проведений в 

режимі онлайн з використанням додатків Classtime та G-mail.  

Конкурс  для старшої вікової групи відбудеться  

13.10.2022 р., о 15:00 год.  

Зверніть увагу!  До 07. 10.2022 р. команда має пройти реєстрацію на 

платформі Classtime! – інструкцію див. далі 

ІІ. Зміст запитань конкурсу 

Питання середньої вікової групи передбачають знання з таких тем: 

- Українська революція 1917-1921 років; 

- українські військові формування першої чверті ХХ століття; 

- життя і діяльність Симона Петлюри, вшанування його пам’ятті; 

- героїзм українців під час Другої світової війни; 

- антитерористична операція, операція об’єднаних сил на сході 

України; 

- сучасні збройні сили України; 



- збройна агресія російської федерації та повномасштабне її 

вторгнення на  територію України. 

Запитання конкурсу мають форму тестів різного рівня складності, а 

також будуть адаптовані під вік учасників середньої вікової групи. 

На виконання завдання команда матиме обмежений час, який буде 

відображатися на таймері.  Після завершення часу доступ до запитань тесту, 

як і участь команди, буде завершено. 

ІІІ. Етапи проведення конкурсу 

3.1. Переконайтеся, що ваша електронна адреса, з якої ви проводили 

реєстрацію на гру відповідає загальним вимогам: 

- Електронна пошта створена на сервісі Google; 

- Під час реєстрації пошти у комірках «Ім’я» та «Прізвище» заповнена як назва 

команди та коротка територіальна прив’язка.  

Наприклад : Переможці Полтава; 

- Назва електронної пошти відображає необхідні відомості про команду. 

Наприклад: Команда «Переможці» з м. Полтава повинна мати обліковий 

запис Google при реєстрації пошти : «Переможці Полтава» замість вказаних 

«Ім’я» та «Прізвища», та електронну адресу peremozhci.poltava@gmail.com 

 
Приклад створення обліково запису на сервісі Google 

3.2. Реєстрація на платформі Classtime (До 07.10.2022 р.) 

Посилання на Classtime:  https://www.classtime.com/uk/ 

Одразу після оформлення заявки на участь у грі,  команда самостійно 

реєструються на платформі Classtime від імені «Учня».  Оберіть меню 

«Зайдіть через свій акаунт» та розпочніть реєстрацію. 

(Одна команда – одна реєстрація) 

 

mailto:peremozhci.poltava@gmail.com


Зайдіть у меню реєстрації, обравши тип приєднання з «Google».  У графі 

«ім’я» вказується назва команди, у пункті «прізвище» назва території 

(коротко), наприклад: «Соколята Миргород». Це необхідно для того, щоб 

розрізнити команди з однаковими назвами команд у рейтинговій таблиці тесту  

в Classtime. 

Якщо всі кроки виконані правильно, організатори конкурсу автоматично 

включать ваш e-mail до «класу», якому буде надано доступ до тестів.  
 

3.3. Наступним кроком, після подачі заявки та реєстрації на платформі 

Classtime, має бути підтвердження включення вашого облікового запису до 

відповідного «класу», яке  буде мати вигляд вхідного листа від додатку 

Classtime на пошту команди, з якої вона реєструвалася. Вхідний лист матиме 

активне посилання, за яким необхідно перейти:  

 
Приклад вхідного повідомлення з підтвердженням вступу до «класу» 

 

Запрошення до класу буде надіслано після опрацювання вашої заявки 

впродовж декількох днів, тому важливо зробити це завчасно, до 07.10.2022 р. 

Перевіряти наявність вхідного листа від додатку Classtime учасники мають 

самостійно. Зверніть увагу, що вхідний лист може бути у папці «Вхідні» або 

«Промоакції» (реклама), який треба буде перевірити додатково. 

Після переходу за посиланням, команда автоматично буде додано у  свій 

клас «Середня група Петлюрівський вишкіл». 
 

    

3.4. Формування «класів»  

Якщо всі попередні кроки виконано правильно, організатори формують 

відповідні «класи», яким будуть доступні запитання воєнно-історичного 

конкурсу. 



Участь трьох учасників у конкурсі та їх спільна робота над тестом 

забезпечується керівником самостійно (формальною очною формою чи 

засобами онлайн-зв’язку).  
 

3.5. Робота учасників  

Доступ до тесту воєнно-історичного конкурсу учасники отримають 

13.10.2022 р. о 15:00 годині,  у формі вхідного листа від адміністратора гри.  

У вхідному повідомленні буде міститися гіперактивне посилання на 

тести до вікторини, за яким потрібно буде перейти. 

Після переходу за посиланням, учасникам конкурсу відкривається 

доступ до тестів. З натисканням клавіші «почати» таймер вмикає зворотній 

відлік.  

 
Участь команди припиняється з подоланням останнього запитання 

конкурсу або за завершенням встановленого часу. 

 
 

IV. Підведення підсумків 

Результат кожної команди рахуватиметься в автоматичному режимі 

додатком «Classtime» та буде зафіксований у вигляді рейтингової таблиці. 

Для кожного рою додаток Classtime створює окремий протокол та 

автоматично веде підрахунок.   

Запитання, що містять більше однієї правильної відповіді, запитання 

на «відповідність», інші багатозадачні питання (окрім однієї правильної 

відповіді) за наявності хоча б однієї помилки зчитуються програмою 

автоматично як неправильна відповідь. 

За умови, якщо учасники отримають результат з однаковою кількістю 

балів, перевага надається тому рою, який у питаннях із кількома правильними 



відповідями або у питаннях на встановлення «відповідностей», чи інших 

багатозадачних завдань покаже кращий результат.  

За умови перерахунку та повторного зберігання однакової кількості 

балів учасників, перевагу отримає той рій, який згідно таймеру виконав 

завдання швидше. 

 
Приклад рейтингової таблиці, відсортованої по часу виконання завдання 

у Classtime 

Бажаємо успіху! 
Додаткові запитання технічного характеру:  

+380 (99) 95-73-295 

Юлія Анатоліївна Рябуха 

 

Рекомендації щодо створення відеролику-привітання до дня 

«Захисників та захисниць України» 

Мета – підняття бойового духу захисникам та захисницям України, які 

захищають на полі бої територіальну цілісність нашої держави, а також 

наповнення патріотичним контентом ресурсів соціальних мереж, для 

популяризації патріотичних настроїв серед учнівської молоді. 

Час на виконання:  до 5 хв.(максимум)  

Учасники: - 1-6 особи.  

Рекомендуємо створювати невеликі за обсягом відеопривітання для 

захисників та захисниць України, будь-якого формату (звернення, творчі 

виступи, музичне виконання та ін.), бажано вказати назву команди та заклад 

освіти, яка бере участь в рамках обласної військово-патріотичної гри 

«Петлюрівський вишкіл» - 2022. 

Якщо команда бажає розмістити власне відеопривітання у соціальній мережі 

Facebook, просимо поставити активну відмітку КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» та 

розмістити хештеги: #poltavatourcenter  та #Петлюрівський_вишкіл 
Додаткові запитання технічного характеру:  

+380 (99) 95-73-295 

Юлія Анатоліївна Рябуха 

 



УМОВИ КОНКУРСУ «РОЗБИРАННЯ ТА СКЛАДАННЯ  

МАКЕТА АВТОМАТА» 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 

Мета: перевірити практичні навички учасників команди з розбирання та 

подальшого складання макета АК-74 або АКМ з урахуванням правильної 

послідовності дій та часу, витраченого на виконання завдання. 

Місце проведення та обладнання: майданчик зі столом, макет АК-74 

(АКМ), секундомір (можна на мобільному телефоні). 

Час на виконання: фіксується на секундомірі (чи на мобільному 

телефоні) керівником команди.  

Учасники: 4 особи (не менше 1 особи протилежної статі).  

Послідовність виконання завдання: 

На столі перед учасником лежить зібраний автомат, секундомір. Весь 

процес виконання нормативу фільмується засобами відеофіксації, які 

встановлюються на штативі та розміщуються перед столом, на якому 

виконуватиметься норматив. Камера встановлюється зліва від керівника і на 

передньому плані повинен бути секундомір і учасник, як позначено на схемі. 

Спочатку камера переводиться на учасника, який перед виконанням завдання 

називає свої прізвище та ім’я, назву команди, назву закладу освіти. За 

командою «Руш!», яка віддається виключно керівником, вмикається 

секундомір, і учасник починає розбирання автомата в чітко визначеній 

послідовності. Після того, як буде повністю знята і покладена на стіл газова 

трубка зі ствольною накладкою, учасник відразу починає складання автомата 

у зворотному порядку, дотримуючись встановленої послідовності. 

Секундомір весь час має бути в полі зору камери! Як тільки учасник 

приєднав магазин до автомата, звучить команда «Стоп!» (її може дати і сам 

учасник), час на секундомірі зупиняється. Далі в об’єктив камери 

демонструється секундомір з часом (бажано ще й оголосити його).  

Порядок (послідовність) неповного розбирання та складання АК: 

 магазин; 

 запобіжник; 

 затворна рама; 

 контрольний спуск; 

 пенал (в разі відсутності пенала - імітація); 

 шомпол; 

 кришка ствольної коробки; 

 поворотний механізм; 

 затворна рама; 

 затвор; 

 газова трубка; 

 складання обов’язково здійснюється в зворотному порядку. 

У разі падіння будь-якої деталі чи автомата на підлогу, учасник 

зобов’язаний підняти деталь (автомат) та продовжувати виконання нормативу. 

Критерії суддівства: послідовність і правильність виконання дій; час, 

витрачений на виконання завдання.  



За порушення послідовності неповного розбирання складання АК, 

учасник отримує штрафні бали у вигляді 5-ти секунд до загального часу за 

кожне виявлене порушення. 

Підрахунок результатів:  

Протокол особистих результатів конкурсу та надання місць учасникам 

буде складено відповідно до часу виконання завдання (незалежно від статі) та 

оцінки послідовності і правильності виконання дій. Для підрахунку 

результатів будуть братися до уваги також соті частки секунд. Учасники з 

однаковим результатом отримують однакові місця.  

У підсумковому протоколі конкурсу місце команди буде визначатися за 

сумою результатів чотирьох учасників. 

Якщо результат кількох команд виявиться однаковим, перевагу отримує 

команда, учасники якої показали більш-менш рівний час виконання завдання.  

 

Рекомендації щодо відеозапису та умови представлення його до 

оцінювання суддями. 

 
 

 

 До участі у конкурсі допускаються відео, які не є монтажем (тобто є 

одним відеорядом без додаткових «склейок»). 

 Точка зйомки має бути такою, аби було добре видно учасника, 

секундомір, добре освітлюватися, мати неконтрастний фон. Якщо 

відео зйомка не дає змоги оцінити правильність та послідовність 

виконання дій, то результат учасника буде зарахований зі штрафом 15 

сек. 

 Під час виконання завдання заборонені будь-які сторонні коментарі, а 

також музичний супровід. 



 Відеозаписи розміщуються на закритому youtube-каналі рою, гугл-

диску, файлообміннику або інших доступних інтернет-ресурсах (зі 

строком збереження не менше 1 місяця). 

 Перед відправленням посилання необхідно перевірити налаштування 

щодо доступності його для перегляду. 

 Посилання на відеозаписи учасників подаються у відповідну гугл-форму 

конкурсу «Розбирання та складання макета автомата», надану 

організаторами у Порядку проведення.  

 Відео, надіслані безпосередньо на email гри (не у гугл-форму), 

розглядатися не будуть! 
 

Старший суддя виду:                                                     Дрига М. В.  066-1653347 

Павелко Г. Г. 095-4231099 

Рябуха Ю. О. 099-9573295 
 

УМОВИ КОНКУРСУ «СПОРЯДЖЕННЯ МАГАЗИНУ НАБОЯМИ» 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 

Мета: перевірити практичні навички учасників команди зі спорядження 

магазину АК-74 набоями у кількості 30 шт. з урахуванням часу, витраченого 

на виконання завдання. 

Місце проведення та обладнання: майданчик зі столом, магазин АК-

74 навчальний, 30 набоїв навчальних, секундомір (можна на мобільному 

телефоні).  

Час на виконання:  фіксується на секундомірі (чи на мобільному 

телефоні) керівником команди.  

Учасники:  4 особи (не менше 1 особи протилежної статі).  

Послідовність виконання завдання: 

Умови спорядження магазину зручні для учасника з положення стоячи. 

На столі перед учасником лежить пустий магазин та 30 набоїв насипом в 

головному уборі або касці, секундомір. Весь процес виконання нормативу 

фільмується засобами відеофіксації, які встановлюються на штативі та 

розміщуються перед столом, на якому виконуватиметься норматив. Камера 

встановлюється зліва від керівника і на передньому плані повинен бути 

секундомір і учасник. Оператор зйомки має показати у кадрі повний набір 

набоїв! Далі камера переводиться на учасника. Перед початком виконання 

завдання учасник називає свої прізвище та ім’я, назву команди, назву закладу 

освіти. За командою «Руш!», яка віддається виключно керівником, вмикається 

секундомір, і учасник починає споряджати магазин. Якщо під час виконання 

нормативу втрачено набій або магазин, учасник підіймає предмети та 

завершує вправу. Секундомір весь час має бути в полі зору камери! Після 

спорядження останнього набою учасник кладе магазин на стіл, звучить 

команда «Стоп!» (її може дати і сам учасник), й час на секундомірі 

зупиняється. Далі в об’єктив камери демонструється секундомір з часом 



(бажано ще й оголосити його), а також вічко магазину. Керівник має 

перевірити правильність спорядження магазину через вічко.  

Критерії суддівства: відповідальність за правильну кількість набоїв (30 

штук) покладається на керівника. У разі виявлення неправильної кількості 

набоїв, учаснику нараховуються штрафні бали: за кожен зайвий набій +5 

секунд, за кожен недоданий (29 набоїв і менше) - +10 секунд до загального 

часу виконання нормативу.  

Підрахунок результатів.  

Протокол особистих результатів конкурсу та надання місць учасникам 

буде складено відповідно до часу виконання завдання (незалежно від статі). 

Для підрахунку результатів будуть братися до уваги також соті частки секунд. 

Учасники з однаковим результатом отримують однакові місця.  

У підсумковому протоколі конкурсу місце команди буде визначатися за 

сумою результатів чотирьох учасників. 

Якщо результат кількох команд виявиться однаковим, перевагу отримує 

команда, учасники якої показали більш-менш рівний час виконання завдання.  

Рекомендації щодо відеозапису та умови представлення його до 

оцінювання суддями. 
 

 До участі у конкурсі допускаються відео, які не є монтажем (тобто є 

одним відеорядом без додаткових «склейок»). 

 Точка зйомки має бути такою, аби було добре видно учасника, 

секундомір, добре освітлюватися, мати неконтрастний фон. Якщо 

відео зйомка не дає змоги оцінити правильність та послідовність 

виконання дій, то результат учасника буде зарахований зі штрафом 15 

сек. 

 Під час виконання завдання заборонені будь-які сторонні коментарі, а 

також музичний супровід. 

 Відеозаписи розміщуються на закритому youtube-каналі рою, гугл-

диску, файлообміннику або інших доступних інтернет-ресурсах (зі 

строком збереження не менше 1 місяця). 

 Перед відправленням посилання необхідно перевірити налаштування 

щодо доступності його для перегляду. 

 Посилання на відеозаписи учасників подаються у відповідну гугл-форму 

конкурсу «Спорядження магазину набоями», надану організаторами у 

Порядку проведення.  

 Відеозаписи, надіслані безпосередньо на email гри (не у гугл-форму), 

розглядатися не будуть! 
 

Старший суддя виду:                                                     Дрига М. В.  066-1653347 

Павелко Г. Г. 095-4231099 

Рябуха Ю. О. 099-9573295 
 

 



Умови проведення силових змагань 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 
  

У силових змаганнях беруть участь 4 особи від команди: 2 хлопці та 2 

дівчини. 

Хлопці виконують вправу «Прес «Гармошка», дівчата  вправу 

«Стрибки через скакалку вперед». 

Місце проведення: будь-яке зручне приміщення або на подвір’ї. 

Форма одягу та взуття: спортивна.  

1. Вправа «Прес «Гармошка» (хлопці) 

Учасникам потрібно виконати вправу 20 разів. Відеозйомка проводиться 

окремо кожного учасника. Під час виконання завдання підрахунок спроб 

здійснюється або учасником, або керівником (представником). 

Послідовність виконання вправи: 

Учасник називає свої прізвище та ім’я, вікову групу, назву команди та 

закладу освіти, потім займає вихідне положення. Далі керівник (представник) 

подає команду до старту і включає секундомір,  учасник починає виконувати 

вправу. По завершенні завдання учасником і команди «Стоп» або рахунку 

«Двадцять», керівник (представник) зупиняє секундомір, демонструє на 

камеру час, паралельно озвучивши його (хвилини, секунди, соті секунди).  

Техніка виконання вправи прес «гармошка»: 

1. Вихідне положення – сидячи на підлозі (килимку), ноги зігнуті в 

колінах, стопи зімкнуті, руками доторкнутися до зовнішньої сторони стоп або 

пальців (носків взуття).  

2. Учасник за командою керівника (представника) починає виконувати 

завдання, швидко лягає на килимок, синхронно випрямляючи спину і ноги, 

лопатки торкаються до підлоги, руки над головою торкаються тильними 

сторонами кистей до підлоги. 

3. Повернення у вихідне положення. Виконавши вправу останній раз, 

учасник подає команду «Стоп» або рахує вголос «Двадцять». 

Помилки під час виконання вправи: 

- недостатня кількість повторень; 

- відсутність торкання лопатками та/або тильними сторонами кистей 

рук поверхні; 

- неповний обхват кистями рук ніг в зоні гомілок. 

 Штраф – 4 секунди за помилки під час одного виконання циклу вправи 

лише один раз, незалежно від кількості помилок у циклі. 

 Якщо учасник зробив помилку під час виконання одного повторення 

вправи (циклу) і не зарахував цей раз, то штраф відсутній. 



Підрахунок результатів 

Результат учасника – це сума часу, протягом якого виконана вправа 20 

разів, та штрафного часу. При цьому час визначається з урахуванням десятих 

і сотих часток секунди. 

2. «Стрибки через скакалку вперед» (дівчата) 

Учасницям потрібно виконати 50 стрибків через скакалку. Відеозйомка 

проводиться окремо кожної учасниці. Під час виконання завдання підрахунок 

спроб здійснюється або учасницею, або керівником (представником), 

називаючи кількість вголос через кожні 25 (тобто 25, 50). 

Послідовність виконання вправи: 

Учасниця називає свої прізвище та ім’я, вікову групу, назву команди та 

закладу освіти, потім займає вихідне положення. Далі керівник (представник) 

подає команду до старту і включає секундомір,  учасниця починає виконувати 

вправу.  

По завершенні завдання учасницею і її команди «Стоп» або рахунку 

«П’ятдесят», керівник (представник) зупиняє секундомір, демонструє на 

камеру час, паралельно озвучивши його (хвилини, секунди, соті секунди). 

Техніка виконання стрибків через скакалку вперед:  

1. Вихідне положення: тіло в початковому положенні, спина повинна 

бути прямою, вузька стійка, лікті зігнути таким чином, щоб кисті знаходилися 

на рівні стегон, скакалка ззаду. 

2. По команді керівника (представника) «Старт» учасниця починає 

крутити скакалку ззаду вгору, вперед, вниз. Коли скакалка опиняється в 

крайньому нижньому положенні, учасниця перестрибує через неї двома 

ногами, скакалка продовжує рух назад, що зараховується за один стрибок.  

Далі учасниця продовжує здійснювати стрибки до 50 разів. 

3. Учасницям слід намагатися тримати руки нерухомими, обертаючи 

скакалку виключно завдяки зусиллям зап’ясть. Руки тримати ближче до 

корпусу і не робити надто широку амплітуду руху. 

4. Стрибати на обох ногах на висоту близько двох-трьох сантиметрів від 

підлоги. Приземлятися однаково на обидві ноги м’яко і легко, роблячи це на 

подушечках ступень. Не дозволяти п’яткам торкатися до підлоги при 

приземленні. 

Помилки під час стрибків: 

- менша кількість стрибків від заданої (кожен невиконаний стрибок – 

штраф   4 сек.) 

- приземлення на одну ногу, якщо стрибок зарахований до загальної 

кількості – штраф 4 сек. 



- під час невдалого стрибка або зупинки учасник далі виконує завдання, 

продовжуючи рахувати стрибки за винятком невдалого – штраф відсутній. 

Підрахунок результатів 

Результат учасниці  це сума часу, протягом якого виконано 50 стрибків, 

та штрафного часу. При цьому час визначається з урахуванням десятих і сотих 

часток секунди. 

Підсумки силових змагань   

Місця учасників  окремо у хлопців і дівчат  визначатимуться 

відповідно до їхніх результатів. 

У підсумковому протоколі силових змагань результат команди 

складатиметься з суми результатів 4 учасників. Якщо результат кількох 

команд виявиться однаковим, вище місце посідає команда, яка має меншу 

суму результатів хлопців.  

  

Загальні вимоги до відеозйомки учасників змагань  

Відеозйомка може проводитися у будь-якому зручному приміщенні або 

на подвір’ї. Здійснюється зйомка одного учасника неперервно, при цьому 

учасник повинен потрапляти до камери на повний зріст збоку або спереду, що 

залежить від вправи, яку він виконує.  

1. Секундомір повинен забезпечити можливість визначення часу з 

урахуванням десятих та сотих часток секунди (не лише цілих секунд). Він 

повинен знаходитися постійно в полі зору камери, якою ведеться зйомка. Під 

час показу секундоміру просимо звернути увагу на фокусування камери (різке 

зображення) та відсутність «бліків», які унеможливлюють розпізнання 

показань секундоміру.  

2. Якщо на секундомірі неможливо буде розрізнити десяті і соті частки 

секунди, то суддівською колегією їх буде оцінено як 0,99 сек. 

3. Секундомір запускає та зупиняє лише керівник.   

4. Під час виконання вправ заборонені будь-які сторонні коментарі, а 

також музичний супровід.  

5. Звертаємо увагу, що у випадку порушень встановлених умов,  а також, 

якщо зйомка не дає змоги оцінити правильність виконання вправи, то 

результат учасника буде зарахований, але зі штрафом (наприклад 4 секунди х 

50 стрибків = 200 секунд або 4 секунди х 20 разів 80 секунд). 

6. Відеозаписи розміщуються на закритому youtube-каналі рою, гугл-

диску або файлообміннику (зі строком збереження протягом одного місяця). 

7. Посилання на відеозаписи кожного учасника потрібно подати до 

встановленого строку у відповідну гугл-форму силових змагань, вказану 

організаторами у Порядку проведення.  



8. Перед відправленням посилання необхідно перевірити налаштування 

й упевнитися, що файл з відеозаписом є доступним усім, у кого є на нього 

посилання.  

9. Рекомендуємо для зручності відеозапис кожного учасника 

перейменувати, підписавши відеофайл прізвищем учасника/учасниці. 

10. Додаткова переписка з учасниками здійснюватися не буде! 

11. Відеозаписи, надіслані безпосередньо на e-mail гри, розглядатися не 

будуть!  

 

Старший суддя виду                        С. М. Кожух (096) 3927370 

Судді:        Л.І. Кожух (096) 5997425 

В. О. Нікулін (0978910933) 

 

 

Умови проведення конкурсу 

«Строю та пісні»   
СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 

Мета – перевірити практичні навички всіх учасників рою з муштрового 

впоряду (стройової підготовки) індивідуально і командно. 

Місце проведення: стройовий плац, рівний майданчик з твердою 

поверхнею (асфальтований, бетонний, дерев’яний) не менше 30 м в довжину і 

30 м в ширину.  

Час на виконання:  загальний час на виконання завдань – до 6 хв (за 

перевищення часу команда отримує «5» штрафних балів).  

Учасники: 6 осіб, з них 2 особи протилежної статі. 

Послідовність виконання: Демонструється виконання стройових 

прийомів (згідно з вимогами Стройового статуту Збройних Сил України, 

затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 549-XIV (зі 

змінами), навчальної програми предмета «Фізична культура») та виконання 

державною мовою стройової пісні військово-патріотичного спрямування.  

Форма одягу для команди єдина: польова або інша на зразок форми 

Збройних Сил та інших військових формувань України, головні убори 

обов’язкові, взуття – за вибором, окрім спортивного.  

Обов’язковою є наявність символіки команди (назва команди, емблема, 

прапор, гасло). Використання символіки Збройних Сил та інших військових 

формувань України на конкурсі забороняється.  

Команда виходить на місце для показу стройових прийомів в колону по 

два за командою: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, стройовим кроком – РУШ!». Після 

виходу на визначене місце командир подає команду: «НА МІСЦІ – СТІЙ, 

право- (ліво-) РУЧ!».  



Вийшовши на середину строю, командир подає команду: «РІВНЯЙСЬ,  

СТРУНКО! Команда (усі проголошують назву команди), наше гасло 

(проголошують гасло). Рівняння до СЕРЕДИНИ!»; підходить до керівника та 

доповідає про готовність до виступу: «Пане керівник! Команда (назва) до 

участі в конкурсі строю та пісні готова! Командир (називає прізвище)».  

Керівник вітається: «Слава Україні!», на що учасники відповідають: 

«Героям Слава!». Привітавшись, керівник подає команду: «ВІЛЬНО!».  

Після цього команда виконує стройові прийоми в такій послідовності: 

1) шикування в одношеренговий стрій;  

2) перешикування з одношеренгового строю в двошеренговий та навпаки; 

3) розмикання та змикання команди; 

4) повороти на місці; 

5) крок на місці; 

6) перешикування в колону по двоє за командою: «РОЗІЙДИСЬ! В колону по 

двоє – СТАВАЙ!»;  

7) проходження урочистим маршем з виконанням військового вітання під час 

руху; 

  8) проходження з виконанням стройової пісні. 

 

Критерії суддівства: Суддівство виду проводиться з урахуванням 

допущених помилок кожним учасником команди під час виконання вправ 

муштрового впоряду. Суддя за кожну помилку ставить «1» штрафний бал. 

Обов’язково враховуються основні критерії: оцінка злагодженості 

команди та якості виконання прийомів; виконання маршової патріотичної 

пісні; дії командира; зовнішній вигляд учасників команди, справність 

одностроїв, наявність відзнак та атрибутів команди. 

Підрахунок результатів:  

Перемагає команда, яка у підсумку виконання завдань набрала 

найбільшу суму балів. За рівної кількості балів вище місце посідає команда, 

яка отримала менше штрафних балів. 

 

Рекомендації щодо відеозапису та умови представлення його 

до оцінювання суддями. 

● Час перегляду не повинен перевищувати 6 хвилин. 

● До участі у конкурсі допускаються відео, які не є монтажем (тобто є 

одним відеорядом без додаткових «склейок»). 

● Точка зйомки має бути такою, аби було добре видно веся команда;  місце 

зйомки добре освітлюється та має неконтрастний фон.  

● Під час виконання завдання заборонені будь-які сторонні коментарі.  

● Відеозаписи розміщуються на закритому youtube-каналі рою, гугл-

диску, файлообміннику або інших доступних інтернет-ресурсах (зі строком 

збереження не менше 1 місяця). 



● Перед відправленням посилання необхідно перевірити налаштування 

щодо доступності його для перегляду. 

● Посилання на відеозапис подається у відповідну гугл-форму конкурсу 

«Впоряд», надану організаторами у Порядку проведення. Відео, надіслані 

безпосередньо на email гри, розглядатися не будуть! 

Старший суддя виду:                                         Петренко С. Л. (066)10-87-503 

Шлапко В. О.  (095)84-16-947 

Рець Ю. В. (066)32-35-086 

Умови проведення  

конкурсу «Основи топографічної підготовки» 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА 
 

Мета – формувати уявлення про топографічну карту та її особливості; 

систематизувати знання та практичне використання топографічних карт, 

поглибити навички роботи з різними джерелами інформації. 

Місце проведення: У зв’язку із впровадженням військового стану, під 

час збройної агресії російської федерації в Україні, конкурс «Практичні 

навички топографії» буде проведена в режимі онлайн з використанням 

додатків Classtime та G-mail.  

Онлайн-вікторина для середньої вікової групи відбудеться  

10.10. 2022 р., о 15:00 год. Зверніть увагу!  До 07.10.2022 р. команда має 

пройти реєстрацію на платформі Classtime! – інструкцію див. далі 

 

Питання середньої вікової групи передбачають знання з таких тем: 

- види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом;  

- географічні координати точок, види масштабу, азимуту; використання  

різних видів масштабу;  

- визначення за картами об'єктів, напрямків, відстаней в градусах і 

кілометрах (метрах);  

- визначення за топографічною картою географічний азимут; 

- Опис місцевості за навчальними топографічними картами.  

- Характеристика рельєфу обраної місцевості, її водні об’єкти, рослинний 

світ і господарські об’єкти.  

Для підготовки до даного конкурсу необхідно скористатися навчальною 

літературою: підручниками  та атласами для 6 класу з географії.   

 



Запитання конкурсу мають форму тестів різного рівня складності. На 

виконання завдання команда матиме обмежений час, який буде відображатися 

на таймері.  

Після завершення часу доступ до запитань тесту, як і участь команди, 

буде завершено.  

 

Учасники: - 3 особи.  

 

 

Послідовність виконання:  

 Переконайтеся, що ваша електронна адреса, з якої ви проводили реєстрацію 

на гру відповідає загальним вимогам: 

- Електронна пошта створена на сервісі Google; 

- Під час реєстрації пошти у комірках «Ім’я» та «Прізвище» заповнена як назва 

команди та коротка територіальна прив’язка.  

Наприклад : Переможці Полтава; 

- Назва електронної пошти відображає необхідні відомості про команду. 

Наприклад: Команда «Переможці» з м. Полтава повинна мати обліковий 

запис Google при реєстрації пошти : «Переможці Полтава» замість вказаних 

«Ім’я» та «Прізвища», та електронну адресу peremozhci.poltava@gmail.com 

 
Приклад створення обліково запису на сервісі Google 

 Реєстрація на платформі Classtime (До 07.10.2022 р.) 

Посилання на Classtime:  https://www.classtime.com/uk/ 

Одразу після оформлення заявки на участь у грі,  команда самостійно 

реєструються на платформі Classtime від імені «Учня».  Оберіть меню 

«Зайдіть через свій акаунт» та розпочніть реєстрацію. 

(Одна команда – одна реєстрація) 

 

mailto:peremozhci.poltava@gmail.com


Зайдіть у меню реєстрації, обравши тип приєднання з «Google».  У графі 

«ім’я» вказується назва команди, у пункті «прізвище» назва території 

(коротко), наприклад: «Соколята Миргород». Це необхідно для того, щоб 

розрізнити команди з однаковими назвами команд у рейтинговій таблиці тесту  

в Classtime. 

Якщо всі кроки виконані правильно, організатори конкурсу автоматично 

включать ваш e-mail до «класу», якому буде надано доступ до тестів.  
 

Наступним кроком, після подачі заявки та реєстрації на платформі 

Classtime, має бути підтвердження включення вашого облікового запису до 

відповідного «класу», яке  буде мати вигляд вхідного листа від додатку 

Classtime на пошту команди, з якої вона реєструвалася. Вхідний лист матиме 

активне посилання, за яким необхідно перейти:  

 
Приклад вхідного повідомлення з підтвердженням вступу до «класу» 

 

Запрошення до класу буде надіслано після опрацювання вашої заявки 

впродовж декількох днів, тому важливо зробити це завчасно, до 07.10.2022 р. 

Перевіряти наявність вхідного листа від додатку Classtime учасники мають 

самостійно. Зверніть увагу, що вхідний лист може бути у папці «Вхідні» або 

«Промоакції» (реклама), який треба буде перевірити додатково. 

Після переходу за посиланням, команда автоматично буде додано у  свій 

клас «Старша група». 
 

    

     Формування «класів»  

Якщо всі попередні кроки виконано правильно, організатори формують 

відповідні «класи», яким будуть доступні запитання конкурсу. 



Участь трьох учасників у конкурсі та їх спільна робота над тестом 

забезпечується керівником самостійно (формальною очною формою чи 

засобами онлайн-зв’язку).  

Робота учасників  

Доступ до тесту конкурсу учасники отримають 10.10.2022 р. о 15:00 

годині,  у формі вхідного листа від адміністратора гри.  

У вхідному повідомленні буде міститися гіперактивне посилання на 

тести до вікторини, за яким потрібно буде перейти. 

Після переходу за посиланням, учасникам конкурсу відкривається 

доступ до тестів. З натисканням клавіші «почати» таймер вмикає зворотній 

відлік.  

 
Участь команди припиняється з подоланням останнього запитання 

конкурсу або за завершенням встановленого часу. 

 
Підведення підсумків 

Результат кожної команди рахуватиметься в автоматичному режимі 

додатком «Classtime» та буде зафіксований у вигляді рейтингової таблиці. 

Для кожного рою додаток Classtime створює окремий протокол та 

автоматично веде підрахунок.   

Запитання, що містять більше однієї правильної відповіді, запитання 

на «відповідність», інші багатозадачні питання (окрім однієї правильної 

відповіді) за наявності хоча б однієї помилки зчитуються програмою 

автоматично як неправильна відповідь. 

За умови, якщо учасники отримають результат з однаковою кількістю 

балів, перевага надається тому рою, який у питаннях із кількома правильними 



відповідями або у питаннях на встановлення «відповідностей», чи інших 

багатозадачних завдань покаже кращий результат.  

За умови перерахунку та повторного зберігання однакової кількості 

балів учасників, перевагу отримає той рій, який згідно таймеру виконав 

завдання швидше. 

 
Приклад рейтингової таблиці, відсортованої по часу виконання завдання 

у Classtime 

Бажаємо успіху!  
Додаткові запитання технічного характеру:  

+380 (99) 95-73-295 

Юлія Анатоліївна Рябуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


