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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДРУГ–20**, 
міжнародного всебічно розвиваючого позаполітичного 

дитячо-юнацького конкурсу (цей документ та додатки до нього розміщені 
на сайті http://www.h-d.in.ua  ще й російською та англійською мовами) 

 

І. Мета. 
Міжнародний усебічно розвиваючий позаполітичний дитячо-юнацький 

конкурс ДРУГ–20** проводиться з метою забезпечення потреб особистості у 
творчій самореалізації, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку, 

підтримки юних талантів і обдарувань, підготовки їх до активної професійної 
діяльності, а також пропаганди багаторічних педагогічних новаторських 

виховних наробок Всеукраїнської дитячої громадської організації 
"ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК". 

Ми прагнемо стимулювати здобуття дитиною таких численних знань, 

вироблення різних умінь та навичок, які потім кожний зможе з користю 
застосувати у своєму житті. І домагаємось цього спочатку шляхом 

багатомісячної підготовки учасників до заходу, а потім – їх участі у біля 
тридцяти найрізноманітніших конкурсів ДРУГ–20**, які охоплюють усі 

складові гармонійного розвитку особистості: розум, логіку, швидкість, силу, 
окомір ...  

Крім цього, ДРУГ–20** сприяє зміцненню дружніх стосунків між дітьми, 
молоддю та дорослими різних країн. 

 

II. Організатори конкурсу. 
Всеукраїнська дитяча неполітична громадська організація 

"ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК", 
а також ті структури, які поділяють нашу статутну мету. 
 

III. Терміни, місце  та форма проведення. 
ДРУГ–20** відбудеться у січні 20** року (на зимових канікулах) в Х** 

школі-інтернаті Київської області (можливий зручний проїзд – від ст. метро 
“Святошин” м. Києва 30 хвилин декількома електропотягами або численними 

маршрутками) з оплатою Вами* проживання та за Вашим бажанням – 
харчуванням за дуже помірними освітянськими розцінками господарів. 

* – якщо ми не знайдемо спонсорів, які оплатять цю частину витрат.  
Форма проведення заходу ДРУГ–20** – очна. 

 

IV. Учасники. 
Кожний учасник має лікарняну довідку про те, що він здоровий та може 

перебувати у дитячому колективі; а також – свідоцтво про народження 
(паспорт); нагрудну (командну) емблему; та ручку (олівець) з такою пастою: 

судді – червоного кольору; не судді – не червоного кольору. 
 

До участі у командній частині конкурсу ДРУГ–20** запрошується 
необмежена кількість груп: по семеро дітей бажаним віком 14–17 років, які 

хоча б трішки володіють англійською мовою. Статевий склад кожної групи – 
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два хлопці, дві дівчини, а також один капітан команди будь-якої статі та ще два 
судді будь-якої статі. 

Судді-секретарі беруть участь лише в конкурсах “Вік”, “Цивілізація” і 
частково – у “Меломані”. В інших конкурсах судді виконують свої безпосередні 
функції**. 

** – при потребі суддя у якомусь «не своєму» конкурсі може замінити іншого 
учасника, але при цьому за цей конкурс отримавши для команди штраф “мінус три 

очка”. 
В особистій першості конкурсу ДРУГ–20** беруть участь усі бажаючі діти. 

У ДРУГ–20** бере участь лише той, хто залюбки зносить різноманітні 
психологічні та фізичні навантаження в екстремальних змагальних умовах. 

 

V. Умови проведення. 
Усі завдання розумового блоку будуть надруковані англійською мовою. 
Усі відповіді учасники пишуть також лише англійською мовою . 

Будь-коли учасники можуть користуватися друкованими 

перекладацькими словниками, але під час проведення конкурсів не мають 
права користуватися мобільним зв’язком. 

Стислий перелік завдань особистої та командної першостей (їх 
детальніший опис, а також приклади завдань розумового блоку – у додатках до 

цього положення). 
Особиста першість: а) письмові відповіді на питання з історії, географії, 

культурної спадщини цивілізації; б) загальні знання; в) математичні обрахунки; 
г) складання прислів'їв народів світу; д) знання сучасної ділової мови; 

демонстрування: е) оригінальності мислення; ж) різних фізичних якостей 
(швидкості, стрибучості, витривалості), з) численних практичних навичок 
(координації, окоміру, рівноваги, влучності, вправності, витримки, пам'яті, 

реакції, відчуття часу), і) уміння керувати емоціями, волею в екстремальних 
умовах та багато іншого. 

Командна першість: письмові відповіді на питання: а) із програм 
стандартних для більшості країн загальноосвітніх навчальних предметів, б) на 

загальну ерудицію з особливим акцентом на: в) знання географії, історії, 
культурної спадщини людства, а також: г) головних біографічних фактів 

видатних осіб; д) орієнтування у спортивних подіях, рекордах; е) знання 
класичної та естрадної музики; ж) виявлення рівня логічного мислення; 

демонстрування: з) фізичних якостей (швидкості, сили), і) практичних навичок 
(окоміру, координації, витримки), к) колективної взаємодії ... . 

 

VI. Система визначення результатів. 
За різні порушення учасниками умов змагань ведучий накладає на винних 

штраф (так звані сумнозвісні “мінус три очка”. Якщо  загальна кількість 
учасників – не семеро, то "мінус три" перетворюється в число, пропорційне до 

кількості учасників). За що накладаються покарання? Коротко не описати. Цих 
“номінацій” – біля двадцяти, див. книги/методичні посібники книжкової серії 

"Гармонійний розвиток" по проведенню наших заходів). Штрафи накладаються 
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лояльно, як правило, таким чином: якщо якесь порушення не випливає з цього 
положення (не згадується тут), то при першому порушенні ведучий попереджає 

учасників, при наступному такому ж порушенні – уже штрафує.  
Усі завдання підбираються організаторами так, щоб результати учасників 

визначались абсолютно об'єктивно, автоматично, за принципом тестування.  

У так званому “не розумовому” блоці завдань судді записують результати 
учасників на спеціальні бланки, у “розумовому” блоці завдань ведучий дає 

аркушики з виконаними учасниками завданнями та правильні відповіді суддям, 
які нараховують відповідні бали учасникам (систему нарахування балів див. у 

наступному абзаці). 
У кожному конкурсі ведучий систематично оголошує результати учасників 

(у розумовому блоці – ще й правильні відповіді) та те, скільки очок за це 
нарахували судді кожному учаснику. Якщо протягом хвилини після цього 

оголошення учасники не виголосили претензії щодо результату, то вердикт 
суддів остаточний. 

За якість виконання кожного із завдань нараховуються такі бали: за 
наявність емблеми – кількість балів, яка відповідає кількості команд 

(учасників) у ДРУГ–20**; за останнє місце – 2 бали, за передостаннє – 4, за 
третє з кінця – 6, і далі кожне більш високе – на 2 бали більше за попереднє. За 
перше місце у кожному конкурсі нараховуються ще два додаткові бали. 

Остаточні місця учасників визначаються за сумою всіх набраних балів 
мінус зняті бали (штрафи). 

Примітка. Ураховуючи те, що українці, на відміну від дітей інших 
країн, мають багаторічний досвід участі у таких заходах, уводиться така 

додаткова пільгова для закордонних учасників умова: якщо за підсумками 
змагань набере найбільше очок учасник (команда) з України, то 

оголошуються два офіційні чемпіони: цей учасник (команда), а також 
найкращий конкурсний учасник (команда) НЕ з України. 

 

VII. Нагородження 
Учасники отримують дипломи, а всі ті, хто сприяв проведенню конкурсу – 

подяки. 
Кращі учасники ДРУГ–20** нагороджуються грамотами і, можливо, 

енциклопедичними книгами/призами. 
 

VIII. Фінансування 

Конкурс ДРУГ–20** проводиться за рахунок спонсорства та внесків 
команд. 

Осередки (юридичні особи–учасники) сплачують за всіх своїх дітей один 
внесок у розмірі 100€ або його доларовий/гривневий еквівалент. 

Внесок делегацій із СНД – за домовленістю, орієнтовно – еквівалент 33€ за 
будь-яку кількість своїх учасників. 

 

ІХ. Заявка на участь 
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Заявка на участь – це ЛИСТ або ДЗВІНОК ДО 1 ГРУДНЯ 20** р.      
(тел. в Україні (04565) - 4-22-99, моб.: +38-067-309-51-54.) із підтвердженням 

Вашого бажання брати участь у заході із указівкою кількості Ваших команд та 
учасників особистої першості. 

© 

Голова ВДГО "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" В. Косенко 
 

Вик. Косенко Валерій Михайлович. Тел. в Україні: (04565)-4-22-99. 
Моб.: +38-067-309-51-54. 

 
КОНКУРСИ ДРУГ–20** 

 
Шановні всі ті, 

хто згодиться з нашою концепцією всебічного розвитку дітей! 
 

Ураховуючи дуже обмежений об'єм цього додатку, у новачків, 

безсумнівно, виникне багато питань. Адже, скажімо, тут наводяться лише 
умовні назви завдань, короткий їх перелік та фрагментарний стислий зміст 

більшості конкурсів. Бо вже вкотре наголошуємо: поки Ви не побачите все на 
практиці, не отримаєте очних консультацій, поки не розберетесь у безлічі 
нюансів, доти ніяк не зможете осягнути всю глибину ідей ДРУГа–20**. Бо, 

приміром, положення про ті наші традиційні ігри, про такі заходи, які вже не 
раз проводились, та де всі начебто уже все знають, складаються аж із 20–30-ти 

сторінок, і то далеко не все охоплюють. Та про що там говорити, коли навіть 
дві перші книги серії “Гармонійний розвиток” не все вмістили?! 

До речі, значно допоможе в розумінні деяких нюансів проведення деяких 
конкурсів ДРУГ–20** розділ «Фото» сайту http://www.h-d.in.ua. 

 

А щодо блоку розумових конкурсів – то насамперед зверніть увагу хоча б 
на таке: а) усі питання готуються нами, організаторами; б) кожна відповідь – 

письмова, для запобігання: 1) залежностей відповідей одних учасників від 
інших; 2) суперечок-претензій: “а ми казали так/не так”. Та ще й для чіткості, 

однозначності та для полегшення фіксування результату кожна відповідь – це, 
як правило, лише одне конкретне слово або число. 

 
Contests for command competitions: 

 

AGE. The sum of general age of all participants  (years, mounts, days) of the team 
will be calculated  according with bringing of there original documents. If these sum 

will be less, the team will be on the higher position in the competition.  
If somebody has not original documents about his age, then his team will de 

down in this list and placed among teams with have equal  number of participants, 
who have  the same number of original documents.    

 

Almost all tasks begin in such way: chairman of the competition ask 

preliminary question "ready" and when he hears answer "yeas" (or he has not 
hears protests), he gives command "go!". 

http://www.h-d.in.ua/
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THE CIVILIZATION (will be carried out in the form of testing. Besides the questions 
five variants of the answers are offered to each of them) – knowledge of the geography of the 

Earth, history of mankind. For example, here are samples of possible questions:   1. The 
Continent, the greatest altitude of which above the surface of the ocean - 5825 meters.  2. 

Number of the countries, which Switzerland  immediately borders about.  3. The territory of 
the modern country in which there was the advanced culture of Maya. 4. The greatest (by the 

area) lake in the world. 5. Number of official state languages in Australia. 
Answers:   1. Africa.    2.5.   З. Mexico.   4. The Caspian Sea.   5.1. 
 

MUSIC FAN – listening to fragments from pieces of music of the world classics, write 
the name of piece and the author. There also will be offered famous variety songs; in this case 

it is necessary to specify the performer (the classics pieces, and also the performers will      
NOT be from the countries FRIEND-2008 participants). 

 

DEXTERITY – the exercise for collective interaction: the ran around the circle (for the 
best time) of five members of a team simultaneously in a group, while everyone keeps touching 

his palm to his partner’s palm. 
 

PERSONALITIES – using small information 
(biographic, description of field of activity, for the artists - 

fragments of pictures etc.) specify the surname of the famous 
person. Examples. 1. The Old-Greek scientist, years of whose 
life - =287 - 212 B.C. 2. The French brothers, inventors of the 

hot air balloon. 3. Norwegian, the first explorer of the South 
Pole of the Earth. 4. The most famous Old-Roman the slave - 

rebel. 5. The English astronomer, mathematician, physicist, 
originator of the classical mechanics.  6. Author name of the 

sculpture  (() 
The answer: 1. Archimed. 2. Mongolf. 3. Amundsen. 4.  Spartak.   5.  Newton.   6.  

Mikelandgello. 
 

LOGIC – answers to questions, which do not 

require the knowledge of the formulas, theorems but stimulate the intelligence, 
thinking, analysis, comparison. For example: 1. Number following in 

such a logic number line: 25; 5; 36; 6; 
49; 7;... 2. The quantity of zeros in the 

number record  (by Arabian numbering) 
, which is made by multiplication of all the 

natural numbers from І up to 33 inclusive. 3. Whether you will fasten a knot if you 
drag at the ends of the cord, represented on the left (Yes - No)?  4. Which triangle 

number is odd (you cannot get it turning the others)?  5. Whether it is possible (Yes- 
No) to draw the figure, represented on the left, without tearing off a pencil from the 

paper or drawing the same line twice? 
The answers:  1.64.    2.7.    3. Yes.    4.1.5. Yes. 
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SPORTS – answers on the knowledge of kinds of sports, regulation, results, records, 
sportsmen. Examples. Say: 1. Year of conducting of the first winter Olympic games. 2. How 

many people are in a beach volley-ball team? 3. The classik distance in meters, which the best 
world skaters make in  less than 40 thirds time. 4. The team - winner of the Football European 
Cup in 2003. 5. The outstanding swimmer Ian Torp's native land.. 

The answer:  1. 1924.   2.2.3. 400.4. "Milan".   5. Australia. 
 

RUN TOGETHER (for the guys. Exercise on coordination and interaction with the 
partner) – overcoming (for the best time) of the complex trajectory 5 meter route, while one of 

the participant's leg is tied to his partner's leg. 
 

GOOD ORGANIZATION.  Two  participants  twist big rope keeping  for it's ends . 

Three other jump over it the quick the better five times (it is desirable synchronously). One full 
twist of the rope means its move above the heeds and under the legs of the participants. 

Chairman account loudly number of correctly made twists of the rope. If the rope torch 
somebody, don't pay any attention – continue.    

 

LITTLE BOAT – a collective exercise for coordination and interaction on simultaneous 
transferring of two batons (the description of the task too complicated and will not be clear 

enough for the uninitiated, therefore it is not given here. 
 

SEVEN QUESTIONS –  the teams are examined in getting better orientated in the 
matter, if they do not know the exact answers to the questions. All the answers are numbers. 
The winner-team will give the most accurate answer (will make the smallest mistake). 

Examples: 1. At what age did Albert Einstein publish his first work on the theory of a 
relativity? 2. The whole length of the Great Chinese Wall in kilometers including its 

all branches. 3. The year of the launch of first underground transportation in the 
world. 4. The highest recorded air temperature on the Earth in degrees by Celsius 

(express it in round numbers). 5. How many Egyptian pyramids are still intact on the 
Earth at present? 6. In what century did potato appear in Europe? 7. The rating of 

Brazil in the world's coffee export. 
The answer:  1.26.  2. 9980.  3. 1863.  4.58.5. 95.6.6.  7.1. 
 

ACCURATE EYE – the examination - development of habits to most 
accurately define by eye: а) the length of the demonstrated branch in centimeters;   

b) the quantity of the seeds in a small pile (peas, drawing-pins etc.). 
 

BALL (for girls. The exercise for coordination and interaction with a partner) – 
throwing a ball to the partner (the best time of performance). 

 

WIT – in this contest game the answers to the questions should be found, 
known or calculated during the game by a teenager or his team during the collective 

discus-sion no matter what country they come from, what educational institution they 
attend or what programs they cover.  For example: 1. Quantity of teeth the adult man 

has. 2. The greatest simple divider of number 2000. 3. The quantity of constellations, 
which the Sun passes moving annually (as we, the observers from the Earth can see 
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them). 4. The highest mountain of Europe. 5. How many lines are there in a classical 
sonnet? 

The answer:  1.32.  2.5.  3.13 (also constellation of Ophiucus, which has not 
been included in the 12 signs of the zodiac).  4. Mont Blanc.  5.14. 

 

FORCE (physical exercise for the two guys) – find out force of "handshaking" 
big special hand instruments. 

 
Contests for the individual competitions: 

 

AGE. The age of a participant (years, mounts, days) will be calculated according 
with bringing of his original document. The younger hi is, the highest his position in 

competition «Age».  
If somebody has not original documents about his age, then hi will de down in 

the list together with another such participants.   
 

I AM CALCULATOR MYSELF  – we struggle against the bad habit of the 

majority of people to calculate even simple sums with the calculator. Say, we need to 
calculate 2 х 2, with us it is necessary to do it "manually" that is to calculate the value of 

arithmetic expression. For those attentive, who have the basic knowledge and remember 
the seven basic formulas of the reduced multiplication, basic laws of arithmetics, it will be 

practically oral example, while for others it will be necessary to remember, for example, 
the action of multiplication - division in column. For example: (67•67-33•33):2+311. The 

answer is: 2011. 
 

ACCURATE EYE – the examination - development of habits to most 

accurately define by eye: а) to define the quantity of thirds, which has passed 
between two signals      the chairman gave; b) Conditionally speaking - to guess the 

quantity of pages in the book; c) To specify the weight of a subject (weighing it in a 
hand) in grammas. 

 

MEMORY – to recollect from the memory as accurately as possible the ten 
letters said in disorder and at a maximum fast rate by the chairman. 

 

THE REACTION – classical tests for determination of the participants’ 

reaction quickness visual: of the (its description is not given here, as it is very 
volumetric). 

 

GOAL – conducting a ball by feet along a complex trajectory (in the best time). 
 

THE PROVERB – condition will be a little bit different. Better to say: make a 
proverb of the peoples of the world with the offered sets of words. For example:  1 

(Arabian): its application riches is makes the , and perfection education.   2 (Tadjik): 
business he, who look back to great barking, does not sets at dog’s.   3 (Ossetin): 
realize who mistake - makes does not another his one he.   4 (Vietnamese): a pool 

sitting the sky at the bottom does not seem to be of the well more than for the frog.   5 
(English): there is there life - a hope is if.  
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The answers: 1. Education is the riches, and its application makes perfection.              
2. He who sets to great business, does not look back at dog’s barking. 3. He who does 

not realize his mistake - makes another one. 4. The sky does not seem to be more than 
a pool for the frog sitting at the bottom of the well. 5. If there is life - there is a hope. 

 

THE SNIPER – getting points by throwing darts at the target by hand (descrip-
tion of the conditions is rather long. A hint: something like a game of "Darts").  

 

ROD – to show one's physical habits: 10 jumps over a rod located at height of 
about 30 centimeters (in the best time). 

 

EQUILIBRIUM – examining of one’s vestibular apparatus work: blindfolded 

passage of a 5 meters distance "to - back" as exact as possible.  
 

CONTACT - examining of hardness of somebody’s hand: keeping the ring in the 

hand, move it, keeping bended wire inside, the far the better (the scheme of such tool is 
showed   here).  

 

THE TOWER - combination of speed of run and accuracy (description is rather 
long). 

 

NEEDLES – threading of five standard sewing needles (in the best time)  
 

INFORMATION – mechanical, better to say: almost 
thoughtless finding certain piece of information in the 

unfamiliar source of information (you are sure and have such 
routine paper work Everyone will). For example: quantity of 

numbers 2008 printed in different places of this appendix № 1 and appendix № 2? 
The answer here: 10. 

 

And also – such competitions as CIVILIZATION and WIT (similar to contests 
of command competitions). 
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