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Порядок проведення та методичні рекомендації   

Обласного заочного історичного онлайн-конкурсу  

«Відун» в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  

2021 року 

 

І. Загальні положення 

1.1. Інтелектуальний конкурс «Відун» спрямований на перевірку знань юних 

джур з історії України (історії військових формувань на території України різних епох, 

Доби Козаччини, історії Української революції 1917-1921 років, подій сучасної історії 

України, історії ЗСУ тощо). 

1.2. У зв’язку з рекомендаціями МОЗ України, з метою запобігання поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 та у зв’язку з дотриманням карантину, 

інтелектуальний конкурс «Відун» буде проведено в режимі онлайн. 
 

ІІ. Умови проведення конкурсу 

2.1. У конкурсі «Відун» беруть участь по 3 джури від кожного рою. Учасники 

попередньо реєструються на відповідній онлайн-платформі за допомогою електронної 

адреси G-mail та отримують доступ до завдань за вказаним посиланням, наданим 

організатором конкурсу «Відун» для всіх учасників одночасно.  

2.2. Кожен рій отримає доступ до онлайн-тесту, який містить перелік запитань. 

На виконання тесту команда матиме обмежений час, по завершенню якого робота 

зупиняється.   

2.3. Результати конкурсу оприлюднюються організаторами після підрахунку 

набраних балів усіх учасників протягом 1 доби на офіційному сайті Комунального 

закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму 

і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

2.4. Результати конкурсу будуть визначатися за  найбільшою сумою набраних 

балів.  

2.5. Конкурс «Відун» є обов’язковим, заліковим. 

2.6. Запитання для середньої вікової групи (учасники віком 11-14 років) 

будуть базуватися на загальних шкільних знаннях з історії України, в межах шкільної 

навчальної літератури (підручників) та додаткових джерел.  

Для старшої вікової групи (учасники 15-17 років) запитання базуватимуться на 

інформації зі шкільної навчальної літератури та додаткових джерел. Посилання на 

літературу та джерела підготовки до конкурсу «Відун» відображено у додатку 1. 

ІІІ. Рекомендації щодо проведення конкурсу «Відун» на місцях 

3.1. Рекомендовані онлайн-платформи для проведення гри «Відун»:  

  - Google Forms , режим доступу: https://www.classtime.com 

  - Google Class Room: режим доступу: https://classroom.google.com 

  - Classtime, режим доступу: https://www.classtime.com 

https://www.classtime.com/
https://classroom.google.com/
https://www.classtime.com/
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  - Zoom, режим доступу : https://zoom.us/  Завантажити додаток на пристрій за 

посиланням: https://zoom.us/download . 

  - Kahoot!, режим доступу: https://kahoot.it/ , тощо. 

Зверніть увагу! Для повноцінного користування платформами необхідно мати 

обліковий запис G-mail. 
 

IV. Умови проведення обласного онлайн-конкурсу «Відун» 

4.1. Онлайн-платформи 

Обласний онлайн-етап конкурсу «Відун» буде проведений з використанням 

додатків:  

         - Classtime;                          - Zoom;                     - G-mail (електронна пошта Google). 

Онлайн оцінювання буде здійснюватися через додаток Classtime, кожен рій після 

реєстрації буде додано у відповідний «клас», який матиме доступ до онлайн-тестів гри. 

Посилання на тести будуть доступні за посиланням, яке надсилається організаторами 

гри на пошту G-mail.  

В прямому ефірі конференції Zoom буде оголошено про початок конкурсу, а 

також вестиметься відеоспостереження за дотриманням учасниками умов (підказки та 

інші втручання). 

Інструкції щодо реєстрації на відповідні онлайн-платформи подані у додатку 

2 в кінці рекомендацій, а також будуть доступними у форматі відео на офіційному 

сайті організаторів конкурсу. 

4.2. Реєстрація учасників 

1. Для початку реєстрації у конкурсі «Відун» необхідно обов’язково створити 

електронну пошту сервісу Google. Створення облікового запису G-mail доступне за 

посиланням: https://www.google.com/intl/ru/gmail/about/  

Зверніть увагу! Логін облікового запису G-mail має бути від імені рою чи 

вказувати на територіальну  ознаку (населеного пункту), тощо.  

Наприклад: a) vovchyk-siromantsi@gmail.com; 

b) sokoliata_myrgorod@gmail.com;  c) dzhura.zemlianky_naschadky@gmail.com  - тощо 

   Якщо рій реєструється через сторінку педагога чи іншого неідентифікованого 

облікового запису – реєстрація не розглядатиметься. Прохання поставитися з 

розумінням до наведених вимог, які створені виключно з метою захисту облікових 

записів учасників, їхньої швидкої ідентифікації та організації зворотного зв’язку. 

Після створення облікового запису в G-mail, потрібно надіслати організаторам 

заявку про участь. Заявкою про участь від рою вважатиметься повідомлення на 

електронну адресу dzhura.vidun.pl@gmail.com , в якому має міститися текст: повна 

назва рою та навчального закладу (в разі необхідного зворотного зв’язку), наприклад: 

Рій «Сіроманці» Опорного закладу «Вовчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені В.Ф. Мицика» Лубенської ОТГ.   

У темі повідомлення вказати назву рою, назву населеного пункту, вікова група 

(коротко), наприклад:  «СІРОМАНЦІ ВОВЧИК (СТАРША)» або «БАЙДА ПОЛТАВА 

(СЕРЕДНЯ)». Це допоможе якнайшвидше включити в облікову базу електронну адресу 

команди до платформи Classtime.  

2. Створення облікового запису Classtime. Рої реєструються у облікових записах 

від імені учня. (Інструкція з реєстрації розміщена в додатку 3 в кінці рекомендацій; 

також детальну інструкцію з реєстрації на кожну онлайн-платформу та опис конкурсу 

відображено у відео на офіційному сайті КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»).  

https://zoom.us/
https://zoom.us/download
https://kahoot.it/
https://www.google.com/intl/ru/gmail/about/
mailto:dzhura.vidun.pl@gmail.com
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У графі «ім’я» вказується назва рою, назва населеного пункту (коротко), 

наприклад: «Байда м.Полтава». Реєстрація у Classtime має здійснюватися з попередньо 

створеної пошти G-mail. Якщо всі кроки виконані правильно, організатори конкурсу 

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

Підтвердження включення вашого облікового запису до відповідного «класу» у 

додатку Classtime буде у вигляді вхідного листа на пошту від додатку з активним 

посиланням, за яким необхідно перейти.  

3) Створення облікового запису в Zoom. Реєстрація у Zoom-конференції має 

здійснюватися з попередньо створеної пошти G-mail. Реєстрація на платформі 

відбувається від імені рою (коротко: назва, населений пункт). Вихід в онлайн 

відбуватиметься за посиланням (учасники отримають запрошення від організаторів на 

Zoom-конференцію для виходу в онлайн-ефір у зазначений час.) Запрошення на 

конференцію відбудеться у порядку зворотного зв’язку з електронної пошти 

dzhura.vidun.pl@gmail.com. Вхід у конференцію для кожного рою підтвердить 

адміністратор. Інформування про початок та підключення до тестів з гри «Відун» 

відбудеться після 10 хвилин початку конференції. (Вважається за підтвердження 

останнього учасника). 
 

V. Питання тестів конкурсу 

1. Питання конкурсу «Відун» мають форму тестів різного рівня складності. На 

виконання завдання рій матиме обмежений час, який буде відображатися на таймері. 

Після завершення часу доступ до наступних запитань тесту, як і участь рою, буде 

обмежено. Результати проходження учасниками тесту та їхні здобутки автоматично 

відображаються для організаторів в онлайн режимі у формі таблиці. Для кожного рою 

додаток Classtime створює окремий протокол та автоматично веде підрахунок.   

Зверніть увагу! 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.  

2. Питання середньої вікової групи передбачають знання з таких тем: 

- історія військових формувань на території України різних епох; 

- історія України Козацької Доби; 

- події сучасної історії України, історії ЗСУ, тощо. 

3. Питання старшої вікової групи передбачають знання з таких тем: 

- історія військових формувань на території України різних епох; 

- історія України Козацької Доби; 

- історія Української революції 1917-1921 років; 

- події сучасної історії України, історії ЗСУ, тощо. 
 

VI. Оприлюднення результатів конкурсу 

Оприлюднення результатів конкурсу «Відун» відбудеться протягом однієї доби 

після його завершення. Результат кожного рою рахуватиметься в автоматичному 

режимі додатком «Classtime».  

У разі однакових результатів двох або більше роїв, відповіді учасників будуть 

переглянуті та оцінені вручну. При однаковій кількості балів перевага надається тому 

рою, який у питаннях з декількома правильними відповідями або у питаннях на 

встановлення «відповідностей» чи інших багатозадачних завдань покаже кращий 

результат.  

mailto:dzhura.vidun.pl@gmail.com
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Протокол із результатами конкурсу «Відун» буде розміщено на офіційному сайті 

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР», режим доступу:  https://www.poltavatourcenter.pl.ua/ 

 

Додатки 
Додаток 1 

Література та джерела  

1. Всесвітня історія. Історія України (Пометун, Мороз, Малієнко), 6 клас, 2014 рік. 

2. Історія України (Смолій, Степанков) 7 клас, 2020 рік. 

3. Історія України (Власов) 8 клас, 2016 рік. 

4. Історія України (Сорочинська, Гісем), 9 клас, 2017 рік. 

5. Історія України (Власов, Кульчицький), 10 клас, 2018 рік. 

6. Історія України (Власов, Кульчицький), 11 клас, 2019 рік. 

Також слід звернути увагу на матеріали, які висвітлюють сучасний етап історії 

України (Героїв Майдану, «Небесну сотню», перебіг подій 2014 року, АТО, ООС, 

сучасні ЗСУ тощо). 

Додаткові джерела : 

1. YouTube-канал «Історія без міфів», режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCXx3yVx9paWJ-BLZVqQ8CRQ  

2. YouTube-канал «імені Т.Г.Шевченка», режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig 

3. YouTube-канал «HistOK», режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCOnZdIHjzKuvxIR8KNK66cA  

4. YouTube-канал «History Verum», режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCB8Q94XwJXgK9rXr1AZKHjQ  

5. YouTube-канал «Wild Fox», режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCDPTI19skeUH6hpjhBcRwBw  

6. YouTube-канал «Локальна історія», режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCumrocMwzCRvuxmC0J_4LvQ  

7. YouTube-канал «Книга-мандрівка. Україна», режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw  

Зверніть увагу! Додаткові джерела застосовуються виключно з навчальною метою 

та не мають на меті рекламувати той, чи інший YouТube-канал. Додаткові 

джерела також мають ознайомчий характер, який знадобиться під час підготовки 

до Всеукраїнського етапу гри (Канали рекомендовані до перегляду Українським 

Державним Центром національно-патріотичного виховання). 

 

Додаток 2 

І. Реєстрація у додатку Classtime 

1.1. Знайдіть  у мережі додаток Classtime та перейдіть за посиланням. 

А) УВАГА! Перш ніж розпочати, переконайтесь, що Ви забезпечені якісним 

Інтернет-з’єднанням, щоб уникнути помилок в реєстрації. 

В) Рекомендуємо розпочати реєстрацію у Classtime після відправлення заявки 

на участь у конкурсі «Відун» (нагадуємо, що заявкою вважається повідомлення 

на адресу dzhura.vidun.pl@gmail.com з темою та текстом повідомлення, 

зазначених попередньо). 

https://www.poltavatourcenter.pl.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCXx3yVx9paWJ-BLZVqQ8CRQ
https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig
https://www.youtube.com/channel/UCOnZdIHjzKuvxIR8KNK66cA
https://www.youtube.com/channel/UCB8Q94XwJXgK9rXr1AZKHjQ
https://www.youtube.com/channel/UCDPTI19skeUH6hpjhBcRwBw
https://www.youtube.com/channel/UCumrocMwzCRvuxmC0J_4LvQ
https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw
mailto:dzhura.vidun.pl@gmail.com
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1.2. Оберіть українську мову в меню. Знайдіть поле «Учням» та натисніть 

«Приєднатися». 

 

     1.3. Натисніть в меню поле «Приєднатися через e-mail»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Напишіть вашу електронну адресу, обов’язково G-mail, та натисніть для 

відправки посилання.  
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1.5. Зайдіть на вашу пошту в G-mail та перевірте повідомлення.  

 
 

Перейдіть за посиланням: 

 

 

1.6. Введіть ваш e-mail ще раз, в разі необхідності та заповніть поле «Ваше ім’я». 

Увага! Це поле заповняємо назвою рою. Далі – натисніть приєднатись. 
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1.7. Після приєднання з’являється відповідне меню. Залишається дочекатися 

запрошення адміністратора (організатора гри) до «класу» - бази реєстрації усіх 

учасників (зображено на малюнку). Для цього перевірте вхідні на електронній пошті та 

відкрийте його. Зверніть увагу, що лист може бути занесений у папку 

«ПРОМОАКЦІЇ». Натисніть «приєднатись до класу». 

 
 

1.8. Тепер ви у «класі» серед інших роїв 

 
 

1.9. Після того, як Ви виконали всі необхідні кроки, адміністратор конкурсу запросить 

«клас» на проходження сесії (тестування). Запрошення надсилається кожному рою 

автоматично на електрону адресу. Все що потрібно, щоб приєднатись до сесії та 

розпочати тестування – перейти за посиланням, вказаним у повідомленні від додатку 

Classtime. Увага! В разі необхідності, перевірте папку «Промоакції», якщо необхідний 

лист Ви не знайшли у папці «Вхідні». Якщо за короткий час повідомлення не надійшло, 

перезавантажте сторінку та перевірте ще раз. 
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1.10. Після переходу за посиланням, учасникам конкурсу відкривається доступ до 

тестів. З натисканням клавіші «почати» таймер вмикає зворотній відлік.  

 

1.11. Участь рою припиняється по з подоланням останнього запитання конкурсу або за 

завершенням встановленого часу. 

 

1.12. Рекомендуємо використовувати додаток Classtime при підготовці до 

Всеукраїнського етапу конкурсу «Відун».  

Додаток 3 

ІІ. Реєстрація в додатку Zoom 

2.1. Додаток конференцій Zoom необхідний для відеозв’язку з учасниками конкурсу 

(оголошення про початок, дотримання умов та в разі термінових запитань до початку 

гри). 
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2.2. Завантажте додаток на ваш пристрій за посиланням: \ https://zoom.us/download та 

виконайте інструкції установки. 

2.3. Зареєструйтеся на платформі (режим доступу: https://zoom.us/) від імені рою та 

створіть обліковий запис. 

 
 

2.4. Перевірте налаштування профілю (часовий пояс за київським часом, 24-х годинний 

формат доби, правильність написання назви рою, тощо). 

2.5. Додайте зображення (власний герб) рою до фото профілю (позначено жовтим 

кольором). Наприклад: 

 

 

2.6 Після виконання реєстрації, дочекайтеся запрошення від адміністратора конкурсу 

«Відун» у повідомленні на електронній скриньці рою.  

Зверніть увагу на індикатор конференції та код доступу. Вони знадобляться під час 

підключення.  

 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/
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2.7. Перейдіть за посиланням у повідомлені або виконайте вхід у конференцію за 

допомогою завантаженого на пристрій додатка. Введіть необхідні дані. Переконайтеся 

перед початком роботи, що маєте достатньо сильний сигнал Інтернет-з’єднання та 

залишайтеся на зв’язку, доки вас підтвердить організатор.  

 

2.8. Якщо заявлена команда не підключається впродовж 10 хв з моменту запуску 

конференції, то її участь у конкурсі анулюється ( а також видаляється з класу додатку 

Classtime). 

2.9. Залишатися на зв’язку під час онлайн-конференції потрібно до її завершення з 

увімкненою камерою, яка транслює учасників. Спостереження за учасниками 

відбуватиметься впродовж всієї гри, щоб запобігти порушенню умов проведення 

конкурсу «Відун».  

Якщо у вас виникли додаткові запитання, рекомендуємо до перегляду покрокові 

інструкції (ВІДЕО) щодо реєстрації на платформах та опис тестування на офіційному сайті 

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР», режим доступу: https://www.poltavatourcenter.pl.ua/nac-patriot-

vihovaniya/sokil/460-gra-sokil-dzhura-u-2020-2021-n-r.html  

Старший суддя конкурсу               (підписано)                             Юлія Рябуха, (099) 9573295 

https://www.poltavatourcenter.pl.ua/nac-patriot-vihovaniya/sokil/460-gra-sokil-dzhura-u-2020-2021-n-r.html
https://www.poltavatourcenter.pl.ua/nac-patriot-vihovaniya/sokil/460-gra-sokil-dzhura-u-2020-2021-n-r.html

