
Типові  правила та умови 

проведення змагань і конкурсів шкільного, І (районного (міського),  

ІІ (обласного) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») у 2018  році 

 

Складені відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру  «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012  № 687, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406. 

  

Учасники гри «Сокіл» («Джура») 

3.1. До участі у І (районному, міському) етапі гри допускаються по одній 

команді-переможниці (рою-переможцю) шкільних етапів.  

3.2. До участі у  ІІ (обласному) етапі по одній команді-переможниці 

(рою-переможцю) І (районного, міського) етапу від міст, районів, об’єднаних 

територіальних громад Полтавської області та по одній команді (рою) від 

професійно-технічних й  інтернатних закладів обласного підпорядкування. 

3.3. У змаганнях беруть участь команди (далі – рої) з числа учнів, 

вихованців навчальних закладів. 

3.4. Кількісний склад рою – 10 осіб: 8 джур-вихованців (6 хлопців,            

2 дівчини) та 2 керівники.  

До участі грі допускаються учні (вихованці) навчальних закладів 8-10 

класів (віком не старше 17 років станом на 1 вересня 2018 року, з датами 

народження після 1 вересня 2001 року). Учасники не повинні мати обмежень 

за станом здоров’я та навчатись за програмою основної медичної групи 

фізичної культури закладу освіти. 

 

Види конкурсів (змагань) ІІ обласного етапу гри «Сокіл» («Джура») 

 

1. Конкурс «Впоряд»  
Конкурс проходить у вигляді демонстрації навичок зі стройової підготовки 

(впоряду). Оцінювання конкурсу здійснюється відповідно до зміненого 

«Муштрового впоряду» гри «Сокіл» («Джура»). 

Місце проведення - стройовий плац або рівний майданчик з твердим 

покриттям.  

Час на виконання  обов’язкового завдання ‒ 3 хвилини, творчого завдання 

‒ 3 хвилини. 

Участь у конкурсі бере  весь рій, 8 джур. 

Виконання вправ проводиться відповідно до «Муштрового впоряду» гри 

«Джура».  

Обов’язкове завдання повідомляється роям до початку конкурсу. Творче 

завдання готується вдома. 

Обов’язкове завдання полягає у виконанні стройових прийомів у складі 

рою без зброї. 

Творче завдання може бути представлене у вигляді злагодженого та 

чіткого показу різноманітних елементів впоряду без зброї або зі зброєю у складі 

рою з використанням власного музичного супроводу. 
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На завершення показу відбувається проходження рою урочистим кроком 

з виконанням маршової патріотичної пісні на тематику козацтва, УСС, військ 

УНР, УПА або сучасних ЗС України. 

Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів. 

Рій виконує стройові прийоми в такій послідовності: 

1) вихід рою і звіт ройового до суддівської колегії; 

2) шикування в однолаву; 

3) розмикання і змикання рою; 

4) перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки; 

5) повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись); 

6) крок на місці; 

7) перешикування в дворяд; 

8) проходження рою урочистим ходом з виконанням військового вітання під 

час руху; 

9) виконання творчого завдання; 

10) проходження рою з виконанням маршової патріотичної пісні. 

 

Порядок виконання стройових прийомів 

1) Вихід рою і звіт ройового до суддівської колегії 

Рій виходить на місце шикування за командою: «РІЙ, ЗБІРКА. За мною в 

ДВОРЯД ШИКУЙСЬ. РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом – РУШ!». Першим 

рухається ройовий. За ним на дистанції двох кроків йде хорунжий 

(прапороносець) з прапором (положення прапору урочисте) і весь рій у дворяд 

(колонну по двоє). 

Після виходу на визначене місце ройовий подає команди, які виконує 

разом з роєм: «Рій НА МІСЦІ. СТІЙ. Ліво-(право-)-РУЧ. спо-ЧИНЬ». 

Хорунжий самостійно ставить прапор до стопи.  

Ройовий робить два кроки вперед перед строєм і повертається ліворуч, 

щоб бачити весь рій.  

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ,  СТРУНКО! Наша назва (рій 

проголошує назву), наше гасло (рій проголошує гасло)». 

Ройовий подає команду: «До середини ГЛЯНЬ!», після чого підходить до 

головного судді конкурсу та доповідає про готовність: «Пане суддя! Рій (назва) 

до участі в конкурсі  «Впоряд» готовий! Ройовий (називає своє ім’я та 

прізвище)». 

Суддя подає команду: «СПОЧИНЬ!». Ройовий дублює команду: «Спо-

ЧИНЬ!», після чого повертається на своє місце і командує: «Рій – РОЗХІД». 

 

2) Шикування в однолаву 
Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду 

для збору: «Рій – ЗБІРКА» (за цією командою джури бігом збираються до 

ройового). 

Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву - ШИКУЙСЬ» (подавши 

команду, ройовий приймає поставу «струнко» і вказує рукою лінію для 

шикування. Як тільки перший джура став на своє місце ройовий робить крок 

вперед і повертається обличчям у бік чолової лінії шикування). 
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Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ» (за цією командою усі, крім 

правофлангового прапороносця (хорунжого), повертають голови праворуч 

вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть дещо пересуватися вперед, 

назад або в бік). 

Після закінчення вирівнювання рою подається команда: «СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання вправи командою: «Спо-ЧИНЬ».   

 

3) Розмикання і змикання рою 

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!», потім: «Рій, вліво (за 

необхідністю визначається кількість кроків) розім-КНИСЬ» (всі джури, за 

винятком того від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений 

бік, рівночасно з постановкою ноги повертають голову до фронту (чола) ладу і 

йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде 

позаду, а після його зупинки кожен робить іще стільки кроків, скільки було 

зазначено в команді або один крок, й повертається праворуч). 

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО», потім: «Рій, вправо 

зім-КНИСЬ» (всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, 

повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять 

на встановлений для зімкненого ладу проміжок і по мірі підходу самостійно 

зупиняються й повертаються ліворуч. Поки перші можуть рухатися вперед інші 

учасники крокують на місці). 

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!» та завершує 

виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ». 

 

4) Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки 

Ройовий подає команду: «Рій, до двох – відлі-ЧИ» (відлік починається з 

правого флангу: кожний джура, швидко повертаючи голову до джури, який 

знаходиться від нього ліворуч, називає свій номер і швидко ставить голову 

прямо. Крайній з лівого флангу голову не повертає, робить крок вперед і 

доповідає «Відлік завершений!» та крокує назад). 

Ройовий подає команду: «Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ» (другі номери 

роблять лівою ногою крок назад та не приставляючи правої ноги крок праворуч 

аби стати за першими номерами, після чого приставляють ліву ногу). 

Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву –ШИКУЙСЬ» (другі номери 

роблять лівою ногою крок вліво та не приставляючи правої ноги крок вперед й 

приставляють ліву ногу). 

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!» та завершує 

виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ». 

 

5) Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись) 
Ройовий подає команди (по двічі та в довільному порядку): 

- «Рій, право-РУЧ»; 

- «Рій, ліво-РУЧ»;  

- «Рій, обер-НИСЬ».  

Після їх виконання: «Доправого (лівого) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ». 
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6) Крок на місці 
Ройовий подає команду: «Рій, РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО. На місці ходом-

РУШ». (Всі джури крокують на місці). 

Ройовий подає команду: «Рій – СТІЙ». (Всі джури приставляють ногу і 

зупиняють крок на місці). 

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!» та завершує 

виконання прийому командою: «Спо-ЧИНЬ». 

 

7) Перешикування в дворяд 
Ройовий подає команду: «Рій – РОЗХІД», після чого підходить до 

встановленого місця шикування в напрямку необхідного руху і подає команду 

для збору: «Рій – ЗБІРКА» (за цією командою джури бігом збираються до 

ройового). 

Ройовий подає команду: «Рій, в дворяд – СТАВАЙ» (подавши команду 

ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік руху рою, а джури 

шикуються за ройовим по двоє). 

З початком шикування ройовий повертається обличчям до рою і подає 

команду: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ. СТРУНКО!», потім розвертається спиною до рою і 

подає команду:«Рій, ходом – РУШ!» (ройовий виводить рій на вихідну позицію 

для проходження урочистим маршем з виконанням військового вітання під час 

руху). 

 

8) Проходження рою урочистим ходом з виконанням  

військового вітання під час руху 

Рій в дворяд знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапором рою 

стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед 

хорунжим. 

Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ. 

СТРУНКО!»,  потім розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, ходом 

- РУШ!». (Рій починає рух у встановленому напрямку).  

При наближенні рою до судді на відстань не менше 20 кроків ройовий 

подає команду: «СТРУНКО» (рій переходить з похідного кроку на урочистий). 

При наближенні рою до судді на відстань не менше 10 кроків ройовий 

повертає голову вправо (в напрямку до судді) і подає команду: «Рій, вправо – 

ГЛЯНЬ!» (ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права 

колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч). 

Після проходження рою повз суддів ройовий подає команду: : «Рій – 

ВІЛЬНО!» (ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову 

прямо, рій крокує прямо на встановлене місце). 

 

9) Виконання творчого завдання 

 

10) Проходження рою з виконанням маршової патріотичної пісні 

Рій в дворяд знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапором рою 

стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед 

хорунжим. 
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Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ. 

СТРУНКО!» потім розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, з 

піснею – ходом РУШ!» (рій з початком руху починає співати пісню). 

Після проходження рою повз суддів ройовий подає команду: 

«Рій – ВІЛЬНО!» (рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене 

місце). 

 

2. Силове  змагання  «Перетягування  линви»   
Участь в змаганні беруть одночасно два рої, по 6 осіб у кожному (з них не 

менше 1 дівчини). 

Линва стандартна діаметром 30-35 мм та довжиною не менше 30 метрів з 

обметаними кінцями. 

Використання шипованих бутсів та армійських шнурованих черевиків 

типу «берці» учасниками змагання – забороняється. 

На линві позначається її середина (центральний маркер) та дві 

маркувальні стрічки на відстані одного метра з обох боків від центрального 

маркера для обмеження місць хвата перших учасників. Усі позначки мають 

бути різних кольорів. 

На майданчику для змагання, під  місцем центрального маркеру  линви 

позначається центральна поперечна лінія. На відстані 3 метрів від центральної 

лінії, з обох боків позначаються 2 фінішні лінії (схема). 

 

↓         

 

 

3 м 

 

↑ 

3 м 

 

 

 

  

3м                           ↓ 

 

 

                       3 м 

 

                           ↑ 

                           

Кожен рій має право самостійно визначати порядок розташування своїх 

учасників. Вони можуть бути вишикувані  по  обидві  сторони  линви через  

одного (перший – ліворуч від линви, другий – праворуч і т.д.). Учасники,  що  

стоять  ліворуч,  пропускають  линву  під  правим  ліктем,  а ті, що стоять 

праворуч – під лівим ліктем, щосили  утримуючи її обома руками. 

Допускаються одностороннє розташування учасників, а також зміна порядку 

розташування учасників у різних спробах. 

Перший (від центру линви) учасник тяги може робити хват якомога 

ближче до своєї маркувальної стрічки, але не далі відрізку обмеженому нею та 

центральним маркером.  

Перед стартом змагання (тяги) центральний маркер линви має 

знаходитися точно над центральною поперечною лінією майданчика.  

Обслуговують змагання три судді. З них двоє бокових суддів 

контролюють дії роїв під час тяги. Третій, що знаходиться по центру 

майданчика - старший. 

За командою (свистком) старшого судді, обидва рої починають одночасно 

тягнути линву на себе. 
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Під час тяги, кожен  з учасників має тримати  линву  хватом обома 

руками. Будь - який  хват, що може заважати  вільному руху линви, вважається  

порушенням. Також умовами змагання забороняється створення штучних 

(підготовлених) упорів для ніг. 

Крайній відносно центру линви учасник є «якірним». Линва має огинати 

його вздовж правої сторони тулуба, далі діагонально через спину та ліве плече, 

іззаду - наперед. Далі залишки линви направляються під передпліччя лівої руки 

й вільно звисають назад або вбік. «Якірний» тримає такий самий хват обома 

руками, руки витягнуті вперед, стопи ніг - попереду. 

При виявленні будь-якого порушення умов суддя повинен призупинити 

змагання. Також судді мають робити зауваження й попередження, а учасники 

змагання мають негайно виправитись під час:  

- падіння чи «сидінні» когось з учасників (коли учасник, крім ніг, 

торкається поверхні землі іншими частинами свого тіла);  

- гальмування тяги («ступорі»);  

- відмови від ведення активної боротьби («тяга без боротьби»);  

- послаблення хвату линви руками (неконтрольованому руху линви);           

- неодноразового сидіння («відпочинку») з продовженням подальшої тяги 

(«гребля»).  

Після трьох зауважень рій дискваліфікується і йому зараховується 

поразка. 

Перемогу отримує рій,  який  перетягне центральний маркер линви за  

фінішну лінію на своєму боці майданчика. 

За сигналом (свистком) судді: «Стоп!» - тяга негайно припиняється.  

Рої змагаються у трьох спробах. Між спробами рої міняються 

майданчиками. Відпочинок між окремими спробами - не більше 1 хвилини. 

У змаганнях перемагає рій, що виграє дві спроби з трьох. Якщо рій виграє 

дві спроби підряд - третя спроба не проводиться. 

 

3. Попередні умови подолання «Туристсько–спортивної смуги 

перешкод». 

Склад учасників - 6 осіб, з них не менше 1 дівчини.  

Форма одягу - спортивні костюми, що захищатимуть лікті та коліна 

учасників від можливих пошкоджень. Крім того кожен учасник на дистанції 

повинен мати:  

- зблоковану страхувальну систему;  

- виготовлену з мотузки діаметром 6-7 мм петлю для в’язання 

«схоплюючого» вузла або технічний пристрій для подолання етапу «підйом по 

схилу»;  

- не менше 4 карабінів та мотузку для організації супроводження на етапі 

«навісна переправа» діаметром не менше 6 мм і довжиною не менше 20 м.  

Суддівство змагань здійснюється згідно Настанов з проведення змагань з 

пішохідного туризму, затверджених рішенням виконкому Федерації 

спортивного туризму України 11.04.2015 року та даних Умов. 

Загальні положення 

1. Довжина дистанції – до 300 м. 

2. Кількість етапів - 6.  
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3. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): 

- ПЗЧ (проміжний заданий час) – 05-06 хв. 

- ЗЧ (заданий час на дистанцію) – 12-15 хв. 

Остаточні значення ПЗЧ та ЗЧ будуть оголошені не пізніше ніж за            

1 годину до старту першої команди. 

4. Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 

5. Рух по дистанції в зворотному напрямку дозволяється: на ділянці ПЗЧ - 

старт до закінчення ПЗЧ; на ділянці ПЗЧ - ЗЧ до закінчення ЗЧ.  

6. Подоланням (проходженням) етапу учасником вважається закінчення 

руху на етапі (п. 2.2.2 Настанов…).  

При закінченні ПЗЧ, ЗЧ наявність штрафу по п. 6.20.1 Настанов… 

фіксується, якщо учасник не подолав (не пройшов) етап.  

Перелік етапів, порядок та техніка проходження дистанції 

1. Горизонтальний маятник. Довжина – до 10 м. Обладнання етапу: 

контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; подвійні суддівські перила 

та мотузка для учасника – на ділянці перешкоди. Учасники за допомогою 

мотузки для учасника рухаються по подвійних суддівських перилах ногами. 

2. Підйом по схилу.   Довжина – до 25 м. Обладнання етапу: контрольна лінія – 

на вихідній та цільовій ділянці; суддівські перила – на ділянці перешкоди. 

Учасники рухаються по суддівських перилах за допомогою схоплюючого вузла, 

або технічних пристроїв для підйому.  

3. Переправа по колоді через яр.   Довжина – до 15 м. Довжина колоди – до 10 

м. Обладнання етапу: контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; 

суддівські перила та вкладена суддями колода – на ділянці перешкоди. 

Учасники рухаються по суддівських перилах за допомогою вуса 

самостраховки. ПЗЧ – 05-06 хв. 

4. Переправа по мотузці з перилами.   Довжина – до 15 м. Обладнання етапу: 

контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; верхні суддівські перила та 

нижня подвійна суддівська мотузка – на ділянці перешкоди. Учасники 

рухаються по нижній мотузці ногами та самостраховкою вусом до верхніх 

суддівських перил. 

5. Навісна переправа через яр.  Довжина – до 20 м. Обладнання етапу: 

контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; подвійні суддівські перила 

та суддівська мотузка для командного супроводження – на ділянці перешкоди. 

Учасники рухаються  по суддівських перилах на грудному карабіні та 

самостраховкою вусом з супроводженням для кожного учасника. 

6. Траверс схилу 1А (4,8 б).    Довжина – до 25 м. Усі ділянки - горизонтальні.  

Обладнання етапу: контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; 

суддівські перила – на ділянці перешкоди. Учасники рухаються  по суддівських 

перилах на  самостраховкою вусом.  

7. Рух по жердинах.   Довжина – до 15 м.  Обладнання етапу: контрольна лінія 

– на вихідній та цільовій ділянці; сім опор та три жердини – на ділянці 

перешкоди. ЗЧ – 12-15 хв. 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається за сумою часу проходження дистанції та 

штрафного часу (1 бал – 20 сек.). Якщо команда перебільшила ПЗЧ, ЗЧ – вона 
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припиняє роботу на дистанції та отримує відповідні штрафи за кожного 

учасника, який не пройшов етап чи декілька етапів до кінця.  

У підсумковому протоколі команди займають місця відповідно до 

отриманих результатів. При рівності результатів, вище місце посідає команда, 

яка матиме меншу суму штрафних балів.  

Додаткову інформацію можна отримати у методиста ПОЦТКУМ 

Криворучка Анатолія Вікторовича, заступника з виду: (095)1843689 або 

(068)7369667. 

Суддівська колегія залишає за собою право вносити незначні зміни в 

порядок проходження етапі та зміни параметрів дистанції. 

 

4.  Стрільба з пневматичної гвинтівки. 

Кількість стрільців від рою – 3 осіб (хлопці, дівчата – без різниці). 

Стрільба проводиться по мішені № 4,  з дистанції 10 м. 

Положення стрільців – лежачи, з упором. 

Кожен стрілець виконує по 8 пострілів, з яких 3 пробних і 5 залікових. 

Результат рою визначається за кількістю точних влучень у мішень та 

сумою отриманих балів. Перемагає рій, який набере найбільшу кількість балів. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Попередні умови проведення комплексної командної 

 інтелектуально-екстремальної гри «Пластун» 
Команда з 6 учасників (серед них не менше 1 дівчини) у супроводі 

керівника з’являється на місце старту за 10 хв до стартового часу відповідно до 

результатів жеребкування. Команда повинна мати з собою компас, годинник, 

ручку. Тривалість стартового інтервалу орієнтовно 5 хв. Контрольний час буде 

оголошено напередодні гри.  

За стартовим сигналом команда за виданою на старті картою віднаходить 

на місцевості задані точки і виконує на них інтелектуальні завдання. 

Оптимальний маршрут команда будує самостійно. Кожне завдання має свою 

ціну у балах. Бали, отримані командою за виконані завдання, фіксуються 

суддями у картці проходження маршруту, яку команда отримує на старті. 

Тематика завдань стосується увічнення на Полтавщині історії козацької доби у 

пам’ятниках. 
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На деяких точках маршруту команді можуть додатково пропонуватися 

творчі завдання, за виконання яких можливо отримати бонусні бали.  

Використання будь-яких джерел інформації для виконання завдань під 

час проходження маршруту забороняється, за це команді рішенням ГСК може 

бути не зарахована конкурсна участь у грі «Пластун». 

Результат (місце) команди визначається за сумою балів, одержаних нею 

на маршруті: вище за рейтингом розташовується команда, яка набрала більше 

балів. За рівної суми балів вище місце посідає команда, яка пройшла маршрут 

за коротший час. У разі додаткового визначення ГСК інтелектуальних завдань, 

пріоритетних для визначення результату, команди будуть повідомлені про це 

напередодні. Команди, які перевищили контрольний час, розташовуються після 

команд, які виконали завдання у рамках контрольного часу. 

 

6.  Попередні умови проведення змагання «Рятівник»  

з надання першої домедичної допомоги  

 Кількість учасників – 6 осіб,  з них не менше 1 дівчини. 

Завдання складається із врахуванням вікових компетентностей учасників, 

викладених у затверджених («грифованих») МОН України Програмах освітніх 

закладів. 

Конкурс складається із двох частин: 

 1. Теоретичний тур (можливі завдання): 

 принципи надання домедичної допомоги; що має знати та вміти той, хто 

надає допомогу; від яких дій слід утримуватися, надаючи першу медичну 

допомогу; правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та 

сонячному ударі, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним 

струмом, утопленні, тривалому стисканні окремих частин тіла, гострому болі в 

животі, отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах 

отруйних змій, комах та павуків. 

На виконання теоретичного завдання відводиться 3 хвилини.  

Рою дається 1 хвилина на обговорення відповіді і 2 хвилини на запис 

відповіді в картці. За допущені помилки рій одержує штрафні бали. 

 2. Практичний тур (можливі завдання): 

 штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, накладання пов’язок 

на голову, передпліччя, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний 

суглоби, накладання джгута на стегно. 

Рій витягує картку і виконує завдання. З цього моменту суддею 

починається відлік часу. За допущені помилки рій одержує штрафні бали. 

 Виконання завдань практичного туру розпочинається після увімкнення 

суддею секундоміра. 

На виконання практичного завдання відводиться 6 хвилин.  

 Оцінювання суддею  практичного туру відбувається у відповідності до 

розробленої таблиці штрафів після доповіді рою про готовність або у разі 

закінчення відведеного часу (6 хвилин). 

 Суддя вказує рою про штраф, секретар заносить результати у протокол. 

 3. Після виконання завдань рій проходить «швидкісний етап»: 

накладання шини з підручного матеріалу (або стандартної медичної) (при 

переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки) та транспортування потерпілого 
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по дистанції (перелік перешкод – буде вказано напередодні змагань) на ношах, 

виготовлених із двох жердин та двох брезентових курток (штормовок) або 

шматка брезенту (або санітарних ношах). Потерпілий визначається роєм, йому 

заборонено виконувати будь-які дії, що полегшують роботу рою. Під час 

проходження швидкісного етапу, обов’язковим є супровід потерпілого одним із 

учасників рою. Супроводжуючий контролює стан потерпілого. 

Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1 бал, рух поза обмежувальною 

лінією – 10 балів, падіння учасника – 3 бали, торкання потерпілим рельєфу або 

поверхні води будь-якою частиною тіла при транспортуванні на ношах – 1 бал, 

потерпілий надає допомогу рою  – 3 бали, не проходження елементу перешкоди 

– 1 бал за кожен елемент, не проходження перешкоди – 10 балів, невірні дії 

супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, що не дозволяє 

контролювати стан потерпілого) – 3 бали. 

Один бал прирівнюється до 10 сек. часу.  

Витратні матеріали суддівські. 

Враховуються: час виконання завдань, штрафні бали теоретичного та 

практичного турів, переведені в час, та час проходження швидкісного етапу з 

урахуванням штрафів. 

Рій, що перевищив ліміт часу, отримує штраф 30 балів. 

Переможець визначається за найменшим часом одержаним під час 

змагань. При рівності показників перемагає той, хто отримав менше штрафів 

при виконанні завдань практичного туру, при рівності і цих показників 

перемагає той, хто отримав менше штрафів при виконанні завдань 

теоретичного туру.  

 

7.  Інтелектуальна гра-вікторина «Відун» 

Інтелектуальні змагання зі знання історії України, доби козаччини, 

українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил 

України. 

У грі-вікторині беруть участь по 3 джури від кожного рою. 

Учасники отримують бланки  із завданнями та запитаннями. Час для 

підготовки відповідей залежить від кількості запитань (для кожного завдання 

надається 1 хвилина, протягом якої рій має обговорити питання та внести свій 

варіант відповіді у наданий бланк).  

Кожна правильна відповідь оцінюється від 1 до 5 балів. 

По завершенні відведеного часу судді збирають бланки-відповіді роїв, а 

старший суддя оприлюднює правильні відповіді. 

У підготовці питань до гри-вікторини будуть використані навчальні 

програми з «Історії України» для загальноосвітніх навчальних закладів.  

Результати конкурсу будуть визначатися за  сумою набраних балів.  

З умовами проведення та тематикою завдань,  критеріями  оцінювання 

учасники конкурсу ознайомлюються не пізніше ніж за день до початку 

конкурсу. 

 

8.  Ватра «Слава героям» - представлення творчо–мистецького звіту 

рою (мистецька композиція). 



 11 

Кожен рій у повному складі (8 осіб) представляє театралізоване дійство 

(до 12 хвилин), яке за змістом відповідає темам Української революції 1917-

1921, українського козацтва, сучасної історії (в т.ч. Революції Гідності, захисту 

від агресії РФ в Криму та на Сході України), видатних особистостей 

визвольних змагань за українську соборну державність тощо. 

До самодіяльної композиції можуть включатися різні жанри: художнє 

слово, українська (автентична) народна пісня, танок (можливо з елементами 

бойової майстерності), гумор, жарти.  

Використовується  електронний музичний супровід або народні музичні 

інструменти.   

При оцінюванні враховується: зміст програми, артистичність та 

майстерність виконання, сценічні костюми (наявність українського народного 

костюму), використання у дійстві власних ройових атрибутів. 

Критерії оцінювання: 

‒ відповідність назві композиції, темі; 

‒ досягнення мети; 

‒ художньо-естетичний рівень;  

‒ артистичність та майстерність виконання; 

‒ інформаційна насиченість змісту програми; 

‒ музичний супровід (живе виконання, використання фонограм 

(«мінусовок»); 

‒ використання у дійстві власних ройових атрибутів; 

‒ оригінальність (регіональні особливості), 

‒ композиційна виправданість; 

‒ загальне враження; 

         ‒ реалізація сценарного задуму. 

 

9. Конкурс біваків (Таборування) 
Проводиться з метою оцінювання побутових умов, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог, стану спорядження та особистих речей учасників гри.  

Огляди біваків проводяться суддівською бригадою протягом усіх днів 

таборування за поточним графіком, який попередньо не оприлюднюється. 

Кожен бівак повинен мати табличку-емблему з назвою рою (розміром 

формату А4, захищену від дощу і закріплену на міцній основі на висоті 1 метр 

над поверхнею землі), біля якої повинно бути організоване чергування. 

При обладнанні бівака суворо забороняється використання зелених 

лісових насаджень! 
 Оцінювання біваків (таборування) відбувається відповідно до вимог 

Статутів Збройних Сил України, санітарно-гігієнічних вимог та загальних 

вимог до обладнання туристського біваку. Оцінювання відбувається за 12-ти 

бальною шкалою за кожним із критеріїв. 

 Критерії оцінювання:  

- постановка табору (обладнання табору з дотриманням засобів маскування 

на місцевості);  

- дотримання режиму та розпорядку дня; 

- мова та культура спілкування; 

- стан зберігання особистих речей та посуду; 
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- стан та наявність предметів особистої гігієни; 

- дотримання загальних санітарно-гігієнічних умов; 

- наявність поліетиленових технічних мішків для сміття та своєчасність їх 

видалення у контейнери; 

- загальна чистота. 

Переможець визначається за найбільшою сумою набраних балів. 

 

10.  Конкурс звітів про виконання завдань під гаслом «Добре діло» 

І. Загальні положення 

1.1. Звіт складається у письмовій формі. У формі нарису джури рою 

розповідають про проведену пошуково-дослідницьку, масову, волонтерську 

роботу у якій вони брали безпосередню участь, чи були її організаторами або  

координаторами. 

Це можуть бути дослідження з історії козацтва, його сучасних осередків; 

вивчення побуту і традиції козацтва; відображення козацької доби в народній 

творчості; вивчення козацьких бойових мистецтв.  

Джури рою проводять зустрічі з представниками козацьких організацій, 

беруть участь у спільних просвітницьких заходах, походах козацькими 

шляхами.  

Як спадкоємці і продовжувачі військової звитяги козаків джури повинні 

активно використовувати приклади мужності й звитяги захисників України як з 

історичного минулого, так і сьогодення, зокрема подвиги героїв Революції 

Гідності та АТО. 

Доцільно добирати і поєднувати різноманітні методи і форми виконання 

завдань, особливо з активними формами дослідження,  уникати формалізму й 

одноманітності, насичувати їх патріотичними емоціями та переживаннями, 

Волонтерська діяльність повинна бути спрямована на психологічну та 

моральну підтримку воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших 

військових формувань, на допомогу родинам, що були вимушені покинути свої 

домівки у результаті бойових дій на території Східної України.  

Можна показувати у звіті і окремий захід, але вже як заключний етап, 

своєрідний підсумок справи, якою займалися певний проміжок часу. 

Звіт складається у письмовій формі. 

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок, в тому числі 

текстової частини – 10 сторінок. 

Звіт повинен бути друкованим та на електронних носіях (документ 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал - 1,5), мати формат 

аркуша А-4 і пронумерованим разом з додатками. Нумерація наскрізна і повна. 

 

ІІ. Зміст та структурні елементи звіту 
 1. Звіт повинен мати такі структурні елементи: 

- титульна сторінка; 

- анотація; 

-  довідкові відомості (сторінка 2) ; 

- фотографії; 

- опис «Доброго діла»; 

- додатки, що демонструють суспільну значимість Доброго діла; 
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- підсумки, висновки, рекомендації. 

 2. Текстова частина повинна носити діловий характер. Опис та розповідь 

про цікаві події та учасників може мати нарисовий характер. 

 3. Титульна сторінка. 

 На титульній сторінці дається назва регіону, повна назва навчального 

закладу чи організації, де рій був паспортизований, загальна назва Доброго діла 

(заходу), місце, термін проведення, прізвище, ім’я, по батькові виховника, його 

посада, домашня адреса, контактний телефон, E-mail за формою: 

_________________________________ 

(область, м. Київ) 

_________________________________ 

(навчальний заклад, організація, що паспортизували рій) 

З В І Т 

про Добре діло (проведений захід)___________________ 

Загальна тема:____________________________________ 

Здійснене (проведений)_____________________________ 

(місце) 

з _______ до _____________  року 

Виховник_______________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

Адреса виховника, контактний телефон, 

E-mail: _______________________ 

4. Анотація. 

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея доброго діла 

(проведеного заходу). Обсяг – до 0,5 сторінки. 

5. Зміст. 

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, 

номер сторінки, з якої вони починаються. 

6. Довідкові відомості про: 

– місце та адресну спрямованість; 

– час та тривалість; 

– особливі умови проведення; 

– список рою, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, 

клас; 

– назва навчального закладу чи організації, завдання яких виконував рій, 

короткий зміст завдання. 

 7. Фотографії. 

 Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даного Доброго 

діла, проведеного заходу, відображати зміст та конкретну участь кожного 

учасника. 

 Фотографії повинні мати підписи об’єктів, описи виконуваних дій, 

містити пояснення, мати нумерацію. 

 У звіті фотографії розміщуються у хронологічному порядку в місцях, де 

на них є посилання. 

 Розмір фотографій від 13Х18 см до А-4. 

 8. Опис Доброго діла (заходу). 

– обґрунтування вибору; 
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– матеріали про виконану роботу, бажано у формі нарису, що докладно 

розкриває тему. 

 9. Додатки. 

– висвітлення у ЗМІ; 

– рішення місцевих органів влади, суспільний резонанс. 

 10. Підсумки, висновки, рекомендації. 

 Розділ повинен відмітити найбільш характерні особливості саме цього 

Доброго діла (заходу). 

 Розділ містить короткий підсумок роботи, висновки, рекомендації. 

 Якщо під час виконання Доброго діла (проведення заходу) та за їх 

підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його постійне 

місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення відеокопії.  

  

Підбиття підсумків конкурсу здійснюється методом експертної оцінки. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

№ 

з/п 
Критерій 

Бали 

1 

Титульний лист та стор. 2:  

- назва доброго діла 2 

- дані про виконавців ( назва дитячого об’єднання (рою), адреса 

навчального закладу (клубу, гуртка тощо), список виконавців 
3 

2 
Якість оформлення звіту:  

- грамотність, охайність до  5 

3 
Відповідність ідейним принципам лицарства «Служити Богові, 

Батьківщині, ближнім» 
до 35 

4 Суспільна значимість виконаного завдання до 20 

5 Висвітлення заходу у ЗМІ до 15 

6 

Додатковий матеріал:  

- об’єм, розмір фото,  відповідність тексту до 10 

- якість ілюстративного матеріалу до 10 

7 
Наявність електронного носія та якісного відеоматеріалу надає 

можливість отримання преміальних балів 
до 10 

8 
Самостійність та ініціативність у виконанні «Доброго діла» 

учасниками рою 
до 20 

 Максимальна сума балів до 130 

 

 

Кожен рій повинен мати власні ройові атрибути: 

        1) Назву, яка  відображає  козацько-патріотичний зміст, ідентифікує рій. 

        2) Відзначки – схематичні зображення емблеми гри «Сокіл» («Джура») 

(додаток 1) та власні емблеми, що містять назву та графічні кольорові 

зображення символів рою.  

Для виготовлення відзначок можна використовувати стандартні (9х6 см) 

нагрудні бейджики. При цьому відзначка з емблемою гри «Сокіл» («Джура») 

розміщується на лівому боці грудей, а власні емблеми – на правому. 

3) Ройовий клич-девіз, у якому можна використати народні приказки чи 

прислів’я. 
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4) Прапорець  встановленої форми із своїми барвами.  

     Прапорець виготовляється з тканини у формі квадрату розмірами      

75x75 см. Його кольори складаються з двох чи трьох барв. На правій (по ходу 

руху прапороносця), лицевій стороні прапорця розміщується відзнака рою, 

висотою 25 см. На тій же стороні розміщується симетричний напис назви рою. 

Розміри букв по висоті – 10 см. На лівій стороні прапорця ніяких зображень 

немає. Прапорець  носиться  прикріпленим до держака довжиною 180 см та 

діаметром 3 см (додаток 2).  

Барви рою – будь-які два чи три кольори, вибрані роєм. Їх можна 

використовувати не тільки для прапорця, але і для  інших  потреб власної 

ідентифікації. Основна барва для всіх учасників гри «Джура» – малинова.  

Типова форма – однострій, - має бути простий у виготовленні з 

елементами козацької тематики та народних традицій. Для виготовлення 

однострою слід використовувати народні костюми, обмундирування 

українського війська різних періодів (але тільки тих, що не мають специфічних 

військових нашивок, емблем, знаків розпізнавання).  

Для участі у спортивних та польових змаганнях рекомендується  

використовувати  спеціальний  або спортивний одяг, що надійно захищатиме 

кінцівки учасників від можливих пошкоджень. 

У додатку 3 наводиться зразки символіки гри «Сокіл» («Джура») та 

довідкові матеріали. 

 

 

 

 

Додаток 1 
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Додаток 2 

 

Мал.1. Положення прапороносця з прапорцем в строю 

 

Мал.2. Положення перед початком урочистого ходу 

 

Мал.3. Положення для руху урочистим ходом 
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Додаток 3 

Символіка гри «Джура» 

В основі символіки гри «Сокіл» («Джура») зазвичай використовуються три 

основні, традиційні для української вишивки кольори: чорний, червоний і 

білий. Тло (фон) – червоний, малиновий, – основний колір козацьких знамен. 

Білий козацький хрест – традиційна українська, лицарська відзнака.  

Шабля і булава, - звичаєві козацькі символи простого воїна та володаря – 

символи виховання добрих громадян та провідників суспільства. Обличчя 

козака – збірний образ воїна-лицаря.  

Мудрість, шляхетність, відвага – три риси провідної верстви народу, 

виховання яких є особливо важливим для молоді. 

«Джурами» в Україні називали: «…молодих вихованців, зброєносців і 

помічників досвідченого козака. Інститут джур був дуже поширений і 

авторитетний, бо існував протягом усієї історії козацтва. Стати джурою міг не 

кожен, а лише той, хто годився до козацької служби, пройшовши певні 

випробовування – як фізичні, так і моральні». 

 

 
 

 


