
Умови  

проведення інтелектуального конкурсу «Відун» - 2020 

заліковий  

Старший суддя конкурсу Рябуха Юлія Анатоліївна  

моб. (097) 997 26 31 

1. Загальні положення 

1.1 «Відун» - інтелектуальні змагання з історії України, адміністративної 

території проведення Всеукраїнського фінального етапу (історико-етнографічні 

землі), зокрема доби козаччини, українських військових формувань різних 

епох, сучасних Збройних Сил України в рамках військово-патріотичної гри 

«Сокіл-Джура».        

       1.2 Команда (у складі 3-х осіб) отримує картку на якій вказує назву рою, та 

територію, яку представляє.  

      1.3 Картка вміщує запитання різного рівня складності відповіді до яких 

команда записує. По завершені контрольного часу записані відповіді здаються 

для перевірки.  

      1.4 По завершенні конкурсу «Ключ» з правильними відповідями 

оприлюднюється. 

2. Оцінювання результатів 

      2.1 Запитання на конкурсі «Відун» матимуть ІІІ рівні складності: 

І рівень – тестовий: містить 12 запитань, а кожна правильна  відповідь 

оцінюється 1 балом. Запитання, які передбачають дві чи більше правильних 

відповідей, матимуть примітку: «оберіть декілька». 

НАПРИКЛАД:    

 

 

ІІ рівень: містить 6 запитань вартістю по 2 бали за кожну правильну 

відповідь.* Із запропонованих завдань для учасників, запитання матимуть 

відкриту форму (без нижче поданих варіантів), де учасники мають вписати 

правильну відповідь за вказаною формою. 



НАПРИКЛАД:

 

 

* 2 максимальних бали зараховуються у випадку коли відповідь 

максимально розкриває зміст запитання, наприклад: 

 

 

ІІІ рівень містить 2 запитання вартістю у 3 бали за кожну правильну 

відповідь. Запропоновані запитання для учасників матимуть форму завдання 

логічного характеру, в яких вказується необхідна умова для виконання, типу: 

«розташувати у послідовності», «знайти відповідність», тощо.  

 

 

 



НАПРИКЛАД:

 

Увага! У максимальні 3 бали оцінюється лише та відповідь, яка 

розшифровується написанням : 1. - літерою правильного варіанту; 2. - 

текстовою відповіддю (можна стислого змісту). Співставлення стрілками чи 

іншими позначками – не зараховуються.* 

*Зверніть увагу, що оформлення відповіді під час роботи над 

запитаннями будь-якого рівня, буде вказуватись у завданні: «заповніть форму, 

дд/мм/рр», тощо.   

2.2. Загальна кількість балів  

№ Рівень Кількість запитань Вартість 

питання 

Всього балів за 

рівень 

1 І рівень 12 1 12 

2 ІІ рівень 6 2 12 

3 ІІІ рівень 2 3 6 

Загальна кількість балів за конкурс 30 

 

При підготовці до конкурсу «Відун» середньої вікової групи слід 

звернути увагу на інформативні матеріали, що стосуються адміністративної 

території проведення Всеукраїнського фінального етапу, а саме історичні 

відомості про місто Луцьк та території сучасної Волині: Доба козаччини, 

пам’ятні місця, українські військові формування різних епох, політичних та 

громадських діячів, сучасні Збройні Сили України. 

У підготовці питань до гри-вікторини будуть використані навчальні 

програми з «Історії України» для закладів загальної середньої освіти.   

 


