ПРОЄКТ

ДОДАТКОВІ УМОВИ
ІІ (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Вікова група категорія «Джура – Котигорошко» - учні 6-10 років
Інтелектуальна гра-вікторина «Відун»
Інтелектуально-мистецький комплекс «Козацькі забави»
Дата проведення 24.05.2022 року.
(тестові завдання на платформі онлайн-сервісу Google Форми)
Посилання:
Кількість учасників – 4 особи. Конкурс проводиться в один етап у формі вікторини:
відповідь на тестові запитання різного рівня складності з історії українського козацтва
України (за допомогою онлайн-сервісу Google Форми).
Тривалість тестування: 15.00 – 15.40.
Зміст питань відповідає навчальним програмам предмету «Я досліджую світ».
Учасники проходять тестування, яке передбачає визначення дат, пам’ятних місць,
встановлення відповідності між подіями, часом, історичними постатями тощо. Суддівська
колегія автоматично отримує вже підрахований результат, а учасник має можливість одразу
перевірити правильність своїх відповідей. Результатом роботи рою вважається сума місць
занятих її джурами під час тестування.
Організатори залишають за собою право на зміну даних умов, про що повідомляється
учасникам не пізніше, ніж за добу до проведення заходу.
Рекомендовані джерела:
 Підручник. Я досліджую світ 1 клас (Гільберг, Тарнавська, Гнатюк, Павич), 2018
https://pidruchnyk.com.ua/1221-ya-doslidzhuyu-svit-1-klas-gilberg.html
 Підручник Я досліджую світ 2 клас (Бібік), 2019, ч.1
https://shkola.in.ua/2369-ya-doslidzhuyu-svit-2-klas-bibik-2019-ch-1.html
 Підручник. Я досліджую світ 3 клас (Будна), 2020, ч.2
https://shkola.in.ua/1382-ya-doslidzhuyu-svit-3-klas-budna-2020-ch-2.html
Конкурс «Рятівник»
Військово-прикладний комплекс «Козацька звитяга»
Дата проведення: 26.05.2022 року.
(тестові завдання на платформі онлайн-сервісу Google Форми)
Посилання:
Кількість учасників – 4 особи від рою. Конкурс проводиться в один етап у формі
вікторини: відповідь на тестові запитання (на платформі онлайн-сервісу Google Форми)
різного рівня складності.
Тематичні розділи:
Тема 1. Базова підтримка життя (Алгоритм дій рятувальника, виконання СЛР (серцеволегенева реанімація), застосування АЗД (автоматичний зовнішній дефібрилятор) стабільне
положення);
Тема 2. Надання домедичної допомоги при кровотечах (Алгоритм дій рятувальника,
застосування тампонади та давлючої пов'язки, застосування турнікету).
Рекомендоване джерело: «РОЗДІЛ IХ. ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА» (с. 203-251) у книзі
«Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень
стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. - Тернопіль: Астон,
2018. - 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7.

https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10klas.html
Організатори залишають за собою право на зміну даних умов, про що повідомляється
учасникам не пізніше, ніж за добу до проведення заходу.
Конкурс «Групове та індивідуальне спорядження».
Туристсько-спортивний та краєзнавчий комплекс «Козацькими стежинами»
Дата проведення: 31.05.2022 року
(тестові завдання на платформах онлайн-сервісу Google Форми, YouTube)
Посилання:
Кількість учасників – 4 особи, не менше 1-ї особи протилежної статі. Вид змагань –
командний.
Попередня реєстрація команд до nvpv2020@ukr.net.
Змагання в онлайн-режимі у форматі тесту на платформі Google Форми. За кожну
правильну відповідь учасник отримує 10 балів.
Старт змагань одночасний для всіх учасників.
Безпосередня реєстрація учасників відбувається в момент старту (учасники, переходячи за
посиланням заповнюють форму: прізвище, ім’я та вибирають назву команди).
Змагання «Стрільба, матеріальна частина автоматичної зброї»
Військово-прикладний комплекс «Козацька звитяга»
Дата проведення: 02.06.2022 року.
(тестові завдання на платформі онлайн-сервісу Google Форми)
Посилання:
Кількість учасників – 4 особи. Конкурс проводиться в один етап у формі вікторини:
відповідь на тестові запитання різного рівня складності з історії України. (за допомогою
платформі онлайн-сервісу Google Форми).
Тема: Стрілецька зброя та поводження з нею
 Історія розвитку стрілецької зброї. Сучасна стрілецька зброя. Озброєння іноземних
армій.
 Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї.
 Вибір цілі для обстрілу на полі бою. Ведення вогню, спостереження за його
результатами. Корегування стрільби.
 Призначення та бойові властивості автоматів. Будова автоматичної зброї. Підготовка
до стрільби.
 Порядок неповного розбирання і складання та обслуговування автомата. Тренування в
неповному розбиранні та складанні автомата. Заходи безпеки при поводженні зі
зброєю.
 Малокаліберна, пневматична гвинтівки та гладкоствольна рушниця: загальна будова
та характеристика.
 Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Стрільба з пневматичної гвинтівки.
Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення.
 Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї. Маркування боєприпасів.
Спорядження магазина патронами і порядок зарядження автомата. Заходи безпеки
при поводженні зі зброєю і боєприпасами.
Тести підготовлені з використанням матеріалу: РОЗДІЛ V. «ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА» (с.
60-105) книги «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної середньої
освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. Тернопіль : Астон, 2018. - 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7.
https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10klas.html

Змагання «Саперна підготовка, метання гранати»
Військово-прикладний комплекс «Козацька звитяга»
Дата проведення: 07.06.2022 року.
(тестові завдання на платформі онлайн-сервісу Google Форми)
Посилання:
Кількість учасників – 4 особи. Конкурс проводиться в один етап у формі вікторини:
відповідь на тестові запитання різного рівня складності з історії України. (за допомогою
платформі онлайн-сервісу Google Форми).
Тема: Мінно-вибухові пристрої. Класифікація, принципи дії, алгоритм дій у разі
виявлення.
Тести підготовлені з використанням:
«МІННА БЕЗПЕКА НЕ БЕЗ ПЕКА»: ПОСІБНИК ДЛЯ ДІТЕЙ ПРО ПРАВИЛА
ПОВЕДІНКИ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ, Харків, «Ранок », 2020, 2
частини.
https://mon.gov.ua/ua/news/minna-bezpeka-ne-bez-peka-posibnik-dlya-ditej-pro-pravila-povedinkiz-vibuhonebezpechnimi-predmetami

