
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА: 

 
1. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру «Сокіл» («Джура») затверджено Наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

13.08.2012 № 687. 

 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО    

Наказ Міністерства освіти і науки,  

молоді та спорту України  

13.06.2012 № 687 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 03 липня 2012 за № 1094/21406 
 

 
Про затвердження Положення  

про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру  

«Сокіл» («Джура») 

 

На виконання доручення Президента України від 06 травня 2011 року  № 1-

1/860 щодо активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, 

патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, 

відповідно до пункту 2 наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 

спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, 

Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 

3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання молодь» 
 

НАКАЗУЮ: 

 

Затвердити Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово- 

патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура»), що додається. 

 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіка Крим, 

управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій: 

2.1. Забезпечити організацію і проведення І та II етапів гри «Джура». 

2.2. Сприяти формуванню Кримського республіканського, обласних, 

Київського та Севастопольського міських штабів гри «Джура». 

3. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 

(Середницька А.Д.), Українському державному центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (Савченко II.В.): 

3.1. Здійснювати організаційно-методичне забезпечення гри «Джура». 



3.2. Забезпечити проведення III (Всеукраїнського) етапу гри «Джура». 

4. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

5. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2003 

року № 855 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку військово-

спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва». 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Жебровського Б.М. 

 

Міністр                                                                                              Д. В. Табачник  
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО    

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України  

13.06.2012 № 687 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 03 липня 2012 за № 1094/21406 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну 

гру «Сокіл» («Джура») 

 
І. Загальні положення 

 
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») 

(далі - гра «Джура») є системною формою позакласної роботи військово-

патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молодь важливим 

засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи. 

Метою гри «Джура» є виховання юних патріотів України на засада 

національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянська позиції, 

здорового способу життя духовно багатої та фізично розвинені особистості. 

Основні завдання гри «Джура»: 

виховання дітей та молоді у дусі відданості Батьківщині та українському 

народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та 

моральних цінностей; 

набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни; 

формування у молоді високих морально-психологічних якостей: доброчинності, 

мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, 

дисциплінованості та ініціативності на основі відновлених народних традицій; 

оволодіння учнями основами народної культурної спадщини (пісні, думи, 

розпис та опорядження житла і сакральних споруд, звичаї, традиції, ритуали і 

свята); 

впровадження військово-прикладних видів спорту, єдиноборств, верхової 

їзди на конях, бойових танців, видів спортивної боротьби, народних ігор та забав з 

метою гартування духу й тіла; 

вивчення народного способу господарювання на землі; 



оволодіння навичками приготування страв народної кухні;  

пропагування та популяризація здорового способу життя;  

зміцнення міжрегіональних зв'язків та дружби дітей та юнацтва;  

організація змістовного дозвілля; 

формування та закріплення основ самоврядування в учнівських колективах. 

 

II. Учасники гри «Джура» 

 

2.1. Учасниками гри «Джура» є учнівська молодь загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів (далі - навчальні 

заклади), об'єднана на добровільних засадах у рої, сотні, курені тощо. До складу 

зазначених утворень входять хлопці та дівчата віком від 7 до 18 років. 

2.2. Прийом до складу учасників гри «Джура» здійснюється за народним 

звичаєм на загальному зібранні та за згодою батьків після проходження виховного 

просвітницького курсу підготовки, де відбувається знайомство з заповідями, 

правами та обов'язками учасника гри, набуття необхідних знань з історії України, 

літературно-пісенної творчості, про народних героїв тощо. 

2.3. Учасники гри «Джура» поділяються на козачат (молодші школярі віком 

7-10 років), джур козацьких (школярі середніх класів віком 11-15 років), молодих 

козаків (школярі старших класів віком 16-18 років). 

У грі «Джура» можуть брати участь особи старші 18 років у статусі «Козак-

наставник», які залучаються до виховної роботи з молоддю. 

2.4. Основою організації гри «Джура» є козацьке самоврядування: 

добровільне об'єднання учасників для виконання завдань гри у рій (клас, гурток 

тощо), сотню (паралель класів), курінь (навчальний заклад). За потреби можуть 

створюватися ширші об'єднання: районне (полк), обласне (паланка), 

всеукраїнське (кіш). 

III. Керівництво грою «Джура» 

Загальне керівництво грою «Джура» здійснює Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України). 

Безпосередня організація та проведення гри «Джура» покладаються на 

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - 

Центр). 

Для проведення І (районного, міського), II (Кримського республіканського, 

обласних, Київського та Севастопольського міських) етапів гри «Джура» 

створюються штаби. 

Для проведення III (Всеукраїнського) етапу гри «Джура» створюється 

головний штаб, склад якого затверджується наказом МОНмолодьспорту України. 

До складу головного штабу входять працівники МОНмолодьспорту України, 

Центру, Міністерства оборони України (за згодою) та представники громадських 

організацій (за згодою). 

Очолює головний штаб керівник. 

Керівник головного штабу: 

розподіляє повноваження членів головного штабу; 

керує підготовкою і проведенням гри «Джура». 

Члени головного штабу: 

здійснюють організаційну роботу з проведення гри «Джура»; 

забезпечують порядок проведення гри «Джура». 



З метою забезпечення об'єктивної оцінки результатів змагань (конкурсів, 

вікторин) створюється суддівська колегія, склад якої затверджується наказом 

Центру. 

До складу суддівської колегії входять досвідчені педагоги, науково- 

педагогічні працівники навчальних закладів, вчені наукових установ та 

представники громадських організацій (за згодою). 

Очолює суддівську колегію головний суддя. 

Головний суддя: 

керує роботою суддів; 

проводить засідання суддівської колегії; 

бере участь у визначенні переможців; 

затверджує список переможців. 

 

3.9. Організацією та проведенням гри «Джура» в регіонах керують 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, 

управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних та міських 

державних адміністрацій. 

 

3.10. У навчальних закладах грою «Джура» керує педагог, призначений 

наказом керівника навчального закладу, за його згодою. 

При навчальному закладі створюється консультативна Козацька рада з 

проведення гри  «Джура» у складі учнів, педагогів, батьків, представників органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою). 

 

IV. Порядок і строки проведення гри «Джура» 

 

4.1. Гра «Джура» проводиться у три етапи. 

4.2. І (районний, міський) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 

2013 року; 

ІІ (Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський 

міські) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2014 року; 

ІІІ (Всеукраїнський) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2015 

року. 

4.3. Заходи в рамках гри «Джура» проводяться протягом року відповідно до 

річного плану роботи навчального закладу. 

 

V. Організаційні засади та зміст етапів гри «Джура» 

 

5.1. До програми І, II та III етапів гри «Джура» включаються такі види 

змагань (конкурсів, вікторин): 

конкурс «Візитка рою»; 

брейн-ринг (за зразком гри «Що? Де? Коли?»); 

вікторини з історії України, зокрема з історії Збройних Сил України та історії 

козацтва; 

конкурси на кращу пісню, рукописну газету, кінофільм чи відеофільм про гру 

«Джура» та заходи в рамках гри; 

змагання на туристській смузі перешкод, спортивного та туристського 

орієнтування; 



конкурс технічної творчості; 

огляд якості (рівня) початкової військової підготовки; 

стройовий впоряд - особиста підготовка та дії в складі рою; 

військово-тактична підготовка у формі теренової гри на місцевості з 

використанням елементів страйкболу; 

фізична підготовка - крос, плавання, метання гранати, лазіння по канату або 

жердині, згинання і розгинання рук в упорі, опорний стрибок через «коня» тощо; 

медична підготовка - надання долікарської допомоги;  

цивільна оборона - виконання нормативів щодо роботи зі спеціальними 

приладами та користування індивідуальними засобами захисту, гасіння умовної 

пожежі та рятувальні роботи; 

комбіновані військово-спортивні та туристські естафети. 

 

5.2. Напрями роботи в роях: 

навчання і фізичне загартування членів рою під час занять у гуртках, творчих 

об'єднаннях у навчальних закладах, за місцем проживання, в оздоровчих закладах; 

щорічні огляди військово-спортивної підготовки, патріотичного та духовного 

виховання козачат, джур козацьких і молодих козаків шляхом проведення 

змагань, зльотів, конкурсів за окремими умовами; 

туристські спортивні походи (пішохідні, кінні, лижні, велосипедні, водні), 

історико-краєзнавчі експедиції; 

виконання доброчинних завдань під гаслом «Добре діло» на засадах 

козацького лицарства; 

участь в екологічних акціях та акціях милосердя, культурно- просвітницьких 

заходах; 

ведення колективного щоденника «Добрі справи»;  

навчання за розпорядком дня «День козака»; 

навчання та тренування в гуртках і секціях традиційних народних 

единоборств, козацьких бойових мистецтв, військового впоряду, туристської 

підготовки, розучування народних обрядів; 

вивчення народної культури, педагогіки та моралі; 

співпраця з дитячими й молодіжними організаціями України та зарубіжжя. 

 

5.3. На всіх етапах гри «Джура» обов'язковим є конкурс на кращий звіт про 

доброчинні справи під гаслом «Добре діло», що виконувались відповідно до 

ідейних принципів козацького лицарства. 

 

5.4. Педагог-вихователь рою та козак-наставник, що призначаються 

керівником навчального закладу за їх згодою, відповідно до плану навчально- 

виховних заходів проводять заняття і тренування з козачатами, джурами 

козацькими і молодими козаками. В основі змісту занять лежать духовний 

розвиток та фізичне загартування, що реалізується у формі конкурсів, оглядів, 

естафет, змагань, вікторин тощо. 

 

5.5. У рамках етапів гри «Джура» проводяться конференції, «круглі столи», 

диспути, зустрічі з ветеранами Збройних Сил України, представниками козацьких 

громадських організацій, краєзнавцями тощо. 

 



5.6. Заходи у рамках гри «Джура», а також І, II та III етапи проводяться за 

умовами, що розробляються організаторами зазначених етапів згідно з цим 

Положенням. 

 

VI. Документація та строки її подання 

 

6.1. Для участі у III етапі гри «Джура» керівники команд у день заїзду на 

місце проведення заходу подають до головного штабу такі документи: 

наказ про відрядження команди на участь у III етапі гри «Джура»; 

затверджений список команди, у якому зазначаються: № з/п, прізвища та 

імена учнів, рік народження, навчальний заклад, місце проживання (до списку 

включаються також керівники команд); 

заявку на участь у III етапі гри «Джура», у якій зазначаються: № з/п, 

прізвища та імена учнів, рік народження; 

копії паспортів керівників та учнів від 16 років та свідоцтв про народження 

учнів до 16 років, завірені керівником навчального закладу, учнівські квитки; 

медичні книжки керівників команд; 

медичні довідки для учнів встановленого зразка. 

 

6.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства 

про захист персональних даних. 

 

VII. Підбиття підсумків та нагородження переможців 

 

7.1. Підсумки І, II та III етапів гри «Джура» підбиваються у кожному виді 

змагань (конкурсів, вікторин) (далі - змагання) окремо. Переможці визначаються 

за найбільшою сумою балів, набраних під час цих змагань. 

Переможці у комплексному заліку І, II та III етапів гри «Джура» 

визначаються за найменшою сумою місць, зайнятих в усіх залікових видах 

змагань. 

Переможці І, II та III етапів нагороджуються грамотами, дипломами, 

призами, оздоровчими та екскурсійними поїздками організаторів гри «Джура». 

 

VIII. Фінансування гри «Джура» 

 

8.1. Фінансування проведення І та II етапів гри «Джура» в районах (містах), в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, проїзд та 

харчування учасників гри «Джура», проведення тренувальних зборів, 

відрядження осіб, що супроводжують учнів, та суддів, нагородження переможців 

здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на 

відповідний рік Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної 

Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 

8.2. Витрати на організацію та проведення III етапу гри «Джура» 

здійснюються в межах відповідних асигнувань, передбачених Державним 

бюджетом України на відповідний рік, а також коштів, не заборонена 

законодавством. 



Директор департаменту  

професійно-технічної освіти                                                             В. В. Супрун 
 

 

  
 

Міністерство освіти і науки України 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І 

КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
вул. П.Пестеля, 5 - 7, м. Київ, 01135, тел/факс:  0 (44) 531-19-98, 531-90-68 

Поштова адреса: Київ-135, а/с190                                                                                         

е-mail: juntur@ukr.net, http://ukrjuntur.org.ua             

Код ЄДРПОУ 02124568  
 

07.03. 2013 р.  №  55    

На № _____від _______ 

                                                         

Директорам Кримського 

республіканського,                 

                                                                   

обласних,  Київського та 

Севастопольського 

                                                         

міських центрів туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, станцій юних 

туристів 

 

 

Про проведення І районного (міського)  

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл»  

(«Джура») у 2013 році 

 

 Відповідно до п. 192 Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми 

та учнівською молоддю на 2013 рік (наказ МОНмолодьспорт  від   13.12. 2012  № 

1409) та п. 4.2 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (наказ МОНмолодьспорт  від   13.06. 2012 № 

687, зареєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2012 року за № 

1094/21406) у 2013 році проводяться І районні (міські) етапи Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра 

«Джура»). 

 Надсилаємо Рекомендації щодо організації та проведення  гри «Джура» для 

використання у практичній роботі (додаються). 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (044) 531-90-68 

Омельченко Дмитро Григорович; (044) 238-06-54, (098) 899-74-69 (контактна 

особа – Бондарчук Олег Степанович). 

 

Додаток: на 10 арк. 

 



Директор 
 

Н.В. Савченко 

Бондарчук О.С.  

(044) 238-06-54 

Додаток 

до листа УДЦТКУМ                                                                         

від 07.03.2013 р.   № 55 
 

 

Рекомендації 

щодо організації та проведення 

І районного (міського) етапу гри «Джура» 
 

Вступ 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних  заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2013 рік, затвердженого наказом  Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України  від 13.12. 2012 № 1409 у поточному році 

проводиться І районний (міський) етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура»).  

Для успішного проведення гри «Джура» доцільно об’єднати зусилля органів 

місцевого самоврядування, органів управління освітою, навчальних закладів, 

державних організацій та громадських організацій, які зацікавлені участю в цьому 

заході.   

Важливим моментом підготовки та проведення заходів гри „Джура” є 

залучення спонсорів, які зможуть стати співучасниками дитячого свята сили і 

знань, високої духовності і людської щирості, вправності і винахідливості тощо. 

Організаторам гри «Джура» пропонуються: 

- рекомендації щодо змісту, форм та засобів І районного (міського) етапу гри 

«Джура». 

- рекомендації щодо формування штабу І районного (міського ) етапу гри 

«Джура»; 

- рекомендації щодо формування суддівської колегії І районного (міського) 

етапу гри «Джура». 

 

Рекомендації 

щодо змісту, форм та засобів І районного (міського)  

етапу гри «Джура» 

 

 Гра «Джура» – є завершальним заходом запланованої виховної роботи на 

засадах традицій Українського козацтва та козацько-лицарської духовності, що 

проводилась протягом навчального року у навчальних закладах.   Гра 

«Джура» проводяться у формі 3-5-денного табірного збору.  

 До програми гри «Джура» включаються такі види змагань, конкурсів та 

вікторин, проведення яких можливо забезпечити суддівськими та 

інструкторськими кадрами, що обізнані з методикою суддівства окремих видів 

змагань та конкурсів і здатні забезпечити безпечні умови для кожного учасника 

під час проведення заходу. Особливу увагу організаторів гри «Джура» звертаємо 

на створення безпечних умов при проведенні контактних видів змагань.  



 Дані питання можливо вирішувати шляхом проведення у підготовчий 

період семінарів-нарад, майстер-класів із залученням до їх проведення 

відповідних фахівців. 

 Через партнерство та співпрацю, у разі потреби, можна вирішити питання 

забезпечення гри «Джура» спеціальним спорядженням та обладнанням. 

  

Орієнтовний перелік видів змагань та конкурсів: 

 

Конкурс «Ватра»: художньо-мистецьке представлення рою, що включає 

інформацію про навчальний заклад, особливостей місця проживання тощо; 

Конкурс «Візитка рою»: гімн, емблема, девіз, прапор, позивний (пароль), 

однострій тощо; 

Вікторина із знань історії України, зокрема з історії Збройних Сил України та 

історії козацтва; 

Конкурси на кращу пісню, рукописну газету, кінофільм чи відеофільм про 

гру «Джура» та заходи в рамках гри, проведені за минулі три роки; 

Змагання на туристській смузі перешкод, зі спортивного та туристського 

орієнтування (туристсько-спортивна естафета); 

Конкурс звітів під загальним гаслом «Добре діло» (виконання Доброго діла, 

проведення духовно-патріотичного заходу, етнографічного дійства тощо на 

засадах лицарського служіння  Батьківщині та ближньому);  

Змагання з початкової військової підготовки (стрільба із пневматичної зброї); 

Змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою - стройовий впоряд (за 

Стройовим статутом Збройних Сил України  в об’ємі відповідно до умов 

проведення конкретного заходу);  

Гра-змагання з військової тактики у формі теренової гри на місцевості з 

використанням елементів страйкболу;  

Змагання з фізичної підготовки та вправності у виконанні вправ – боротьба 

«Лава на лаву», перетягування канату (воза), метання предметів у ціль тощо; 

Конкурс з медичної підготовки – надання долікарської допомоги (відповідно 

до умов проведення конкретного заходу);  

 До програми змагань кожен рій складає свою козацьку легенду (думу). 

  

Рекомендації 

щодо формування штабу 

І районного (міського ) етапу гри «Джура» 
Склад штабу, як тимчасового органу управління підготовкою та проведенням 

гри «Джура», повинен враховувати усі напрями та рівні вирішення питань 

організації та проведення заходу. 

Рекомендуємо склад  штабу гри «Джура»: 

 

 1. Начальник штабу: 

 - здійснює загальне керівництво штабом; 

 - затверджує та підписує необхідну документацію; 

 - організовує роботу з підготовки та проведення гри «Джура» в районі 

(місті); 

 - координує роботу із залучення представників різних відомств та 

організацій щодо проведення гри «Джура»; 

 - затверджує всі кадрові рішення; 



 - здійснює загальне керівництво грою «Джура» під час таборування. 

 

 2. Заступник начальника штабу, відповідальний за роботу з навчальними 

закладами: 

 - виконує обов’язки начальника штабу за його відсутності; 

 - здійснює зв’язок з керівниками навчальних закладів, відповідає за облік та 

реєстрацію роїв, їх своєчасне інформування та забезпечення необхідною 

документацією; 

 - керує формуванням суддівської колегії гри «Джура»; 

 - очолює розробку умов проведення гри в цілому та окремих видів змагань і 

конкурсів;  

 - вносить пропозиції щодо вирішення змісту проведення заходу, форм та 

засобів проведення гри; 

- контролює підготовку роїв навчальних закладів до гри «Джура»;  

 - готує пропозиції щодо фінансово-матеріального забезпечення  гри 

«Джура». 

  

3. Головний суддя: 

 - очолює роботу з підготовки проекту Умов проведення гри в цілому та 

окремих видів змагань і конкурсів;  

 - здійснює підбір кадрів до суддівської колегії та складу інструкторів  гри 

«Джура» і подає на затвердження; 

 - готує пропозиції щодо місця проведення заходу та окремих дистанцій 

змагань у рамках гри «Джура»; 

 - готує примірний перелік туристського та спортивного спорядження для 

змагань, обладнання для проведення окремих конкурсів та іншого необхідного 

інвентарю; 

 - відповідає за проведення установчого семінару суддів до початку заходу. 

  

 4. Заступник головного судді з військово-прикладних видів змагань: 

- готує пропозиції щодо переліку військово-прикладних видів змагань, 

конкурсів та проекти  Умов їх проведення;  

- здійснює підбір кадрів з числа військовослужбовців та педагогів відповідної 

кваліфікації;   

 - організовує методичну допомогу навчальним закладам з військово-

прикладних видів змагань у підготовчий період; 

 - готує текст Інструктажу з техніки безпеки при проведенні зазначених 

видів змагань та контролює проведення інструктажів з педагогами та учнями – 

учасниками гри «Джура». 

  

5. Член штабу, відповідальний за забезпечення правопорядку: 

 - готує графік чергування нарядів міліції у місцях проведення заходів гри 

«Джура»; 

- організовує та проводить інструктажі нарядів міліції, організаторів гри 

«Джура» та педагогів – керівників роїв; 

- в установленому порядку вирішує питання щодо забезпечення 

правопорядку під час проведення заходу; 

-  погоджує з Начальником штабу прийняття важливих рішень.  

 



6. Відповідальний за інформацію про гру «Джура»: 

 - здійснює висвітлення ходу підготовки гри «Джура» у ЗМІ, розміщує у 

пресі прес-релізи тощо; 

 - вносить пропозиції щодо розробки та виготовлення, символіки, грамот, 

дипломів тощо; 

 - організовує рекламно-інформаційний супровід гри «Джура»; 

 - підтримує зв'язок з учасниками гри «Джура» у підготовчий період та 

висвітлює хід гри. 

 

 7. Лікар:  

 - організовує медичний огляд учнів – членів роїв до початку гри «Джура»; 

 - бере участь у роботі мандатної комісії гри «Джура» та організовує 

візуальний медичний огляд роїв у день заїзду; 

 - відповідає за організацію медичного забезпечення під час таборування; 

 - забезпечує кадрами суддівську колегію під час проведення змагань на 

етапі «Надання першої долікарської допомоги умовно потерпілому»; 

- контролює дотримання учасниками гри «Джура» санітарно-гігієнічних 

норм під час проведення заходів гри та організації таборування у польових 

умовах. 

 

8. Похідний отаман табору: 

 здійснює загальну організацію таборування та керує таборовою старшиною. 

 

9.  Відповідальний за фінансово-матеріальне забезпечення: 

 - готує пропозицій фінансово-матеріального забезпечення гри «Джура»; 

 - співпрацює з державними установами та навчальними закладами, 

організаціями та підприємствами різних форм власності щодо  фінансової та 

матеріальної підтримки гри «Джура». 

 До штабу гри «Джура» можуть бути включені представники комунальних 

закладів, громадських організацій, спілок тощо. 

 

Рекомендації 

щодо формування суддівської колегії  

І районного (міського) етапу гри «Джура» 
 

 Суддівська колегія створюється з метою забезпечення об’єктивної оцінки 

результатів змагань і конкурсів, що проводяться в рамках гри «Джура».  

Склад суддівської колегії затверджує керівник установи чи закладу, на який 

покладається відповідальність за проведення заходу, за погодженням з 

Начальником штабу. До складу суддівської колегії можуть залучатися досвідчені 

педагоги, вчені, краєзнавці, представники громадських та спортивних організацій 

тощо (за згодою). 

           

І. Склад суддівської колегії (далі – СК) 

Очолює суддівську колегію  головний суддя, який має заступників з 

основних видів змагань, конкурсної програми та з інформації. 

 

1.1. До СК також входять: 

члени Мандатної комісії у складі:  



голова мандатної комісії; 

секретар мандатної комісії; 

члени мандатної комісії. 

Апеляційна комісія (якщо така передбачена організаторами) у складі:  

голова апеляційної комісії; 

секретар апеляційної комісії; 

члени апеляційної комісії. 

Секретаріат у складі:  

головний секретар; 

заступник головного секретаря; 

секретарі етапів змагань і конкурсів. 

Таборова старшина у складі: 

обозний; 

заступник обозного; 

члени таборової старшини. 

Судді на кожному з  етапів у складі: 

старший суддя етапу; 

суддя-секретар; 

суддя.  

               

1.2. Члени СК зобов’язані знати та дотримуватись вимог Положення про 

Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») 

(далі – Положення), бути об’єктивними і принциповими у своїх рішеннях, 

подавати приклад дисципліни, організованості та чіткості в роботі. 

1.3. За ходом гри можуть спостерігати експерти – представники громадських 

організацій, які можуть надавати пропозиції щодо покращення організації та 

проведення змагань. 

1.4. Під час проведення змагань гри «Джура» бажано не змінювати суддів на 

дистанціях, за винятком випадків, пов'язаних з неможливістю суддею виконувати 

свої обов’язки (за станом здоров’я чи фахової неспроможності судді). Заміна 

суддів  відбувається за рішенням головного судді. 

   

ІІ. Вимоги до членів  СК: 

2.1. Члени СК повинні дотримуватись таких вимог: 

бути неупередженим у суддівстві видів змагань і конкурсів, толерантно 

ставитись до учасників;  

фіксувати у суддівській картці (або хронометром) результати дій учасників 

після фінішу на певному етапі; 

давати пояснення про прийняті рішення за умови апеляції учасників;  

судді, які не задіяні в суддівстві на певних дистанціях змагань, не можуть 

втручатися в хід проведення змагань. 

2.2. Зовнішній вигляд членів суддівської колегії, бажано, щоб був 

однотипним. 

 

ІІІ. Головний суддя 

3.1. Головний суддя очолює СК та керує проведенням змагань і конкурсів гри 

«Джура». 

3.2. Головний суддя відповідає за проведення змагань  відповідно до 

Положення, за чітку організацію, дисципліну і безпеку проведення змагань, 



створення рівних умов для всіх учасників, дотримання діючих правил змагань, 

об’єктивність суддівства, підрахунок результатів і підбиття підсумків змагань, 

керує роботою СК, звітує перед штабом. 

3.3. Головний суддя зобов’язаний: 

до початку проведення етапів гри «Джура» перевірити стан і готовність місця 

змагань, інвентарю й устаткування, робочих місць для суддів і таборування 

учасників, документації, що ведеться на змаганнях; 

визначити порядок роботи СК та суддів на етапах змагань; 

керувати ходом змагань і вирішувати організаційні питання; 

здійснювати контроль за роботою суддів під час змагань та визначенні 

переможців;  

приймати до опрацювання заяви, оскарження та протести;  

представляти в 3-денний термін після закінчення змагань письмовий звіт та 

необхідну документацію до штабу;  

призначати і проводити засідання СК, керівників команд, медичного 

персоналу;  

підписувати протоколи етапів гри в день їх проведення та створювати умови 

для їх оприлюднення.  

3.4. Головний суддя має право: 

   переносити терміни та місце проведення видів змагань, якщо місце, 

устаткування чи інвентар не готові до проведення змагань;  

припиняти змагання, оголошувати перерву, переносити початок змагань на 

більш пізній час при виникненні непередбачених обставин. 

ІV. Заступники головного судді 

4.1. Заступники головного судді з видів змагань і конкурсної програми та 

інформації організовують і проводять відповідні види змагань та конкурсів гри 

«Джура», організовують її оприлюднення. 

4.2. У разі відсутності головного судді один із заступників виконує  його 

обов’язки.  

4.3. Заступник головного судді з інформації несе відповідальність за  повноту 

та оперативність інформування учасників про хід змагань. 

4.3.1. Інформація про хід та результати змагань та конкурсів гри «Джура» 

висвітлюється на встановлених інформаційних стендах.  

 

V. Мандатна комісія 

5.1. Мандатна комісія перевіряє дані учасників, їх готовність до участі у 

змаганнях, не допускає до змагань учасників, які не відповідають вимогам 

Положення. 

 

VІ. Апеляційна комісія 

6.1. Апеляційна комісія розглядає одержані СК заяви, оскарження або 

протести та приймає щодо них обґрунтовані рішення.  

6.2. Апеляційна комісія має право пропонувати головному судді усувати від 

роботи суддів, які здійснюють грубі помилки при суддівстві та  некоректні дії по 

відношенню до учасників змагань.  

6.3. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів.   

6.4. Рішення, прийняте апеляційною комісією, підписується головою 

апеляційної комісії та головним суддею.  

 



VІІ. Секретаріат 

7.1. Секретаріат веде протоколи засідань СК та підсумкові протоколи 

змагань, іншу документацію СК, оформляє розпорядження і рішення головного 

судді, приймає заяви, оскарження і протести, реєструє їх і передає до апеляційної 

комісії; 

забезпечує своєчасну підготовку дипломів, грамот для нагородження 

переможців та учасників гри, подяк для членів штабу, СК, почесних гостей та 

партнерів гри, перевіряє нагородні комплекти: кубки, медалі, цінні призи тощо;   

готує необхідну технічну документацію і відповідає за правильність її 

оформлення; 

оперативно висвітлює відомості про хід змагань, доводить їх до відома 

заступника головного судді з інформації, керівникам команд і представникам 

засобів масової інформації; 

надає необхідні звітні матеріали головному судді.  

 

VІІІ. Судді на етапах видів змагань та конкурсів: 

8.1 Суддя на етапі змагань: 

перевіряє готовність місця до проведення виду змагань чи конкурсної 

програми гри «Джура»; 

пояснює учасникам хід та правила виконання завдань; 

забезпечує прозорість та своєчасність оцінювання результатів; 

слідкує за дотриманням правил проведення змагань; 

забезпечує дотримання правил безпеки та дисципліни, у разі порушення яких 

подає пропозиції головному судді про накладання штрафних санкцій (зняття 

балів, нараховування додаткового часу, дискваліфікацію команди); 

підписує протокол етапу змагань чи конкурсу; 

сприяє наданню першої медичної допомоги та забезпечує виклик лікаря у 

разі отримання  учасником травми. 

 

ІХ. Таборова старшина (комендантська група):  

9.1. Таборова старшина відповідає за: 

своєчасну підготовку місць проведення гри «Джура»  відповідно до вимог 

Положення про гру «Джура» та Умов проведення;  

дотримання розпорядку дня та правил безпеки учасниками гри;  

підготовку приміщень для роботи штабу та СК, розміщення учасників у 

наметовому таборі, харчування та відпочинок учасників, проведення вранішніх та 

вечірніх збірок (шикувань) учасників гри «Джура»; 

прийом та розміщення учасників, організаторів та гостей; 

забезпечення (разом з представниками районних (міських) управлінь МВС) 

охорони території таборування. 

9.2. Склад таборової старшини:  

 похідний отаман табору; 

 заступник похідного отамана – осавул табору; 

 бунчужний табору; 

 хорунжий табору; 

 писар табору;  

обозний табору. 

9.3. Розподіл обов’язків: 

 Похідний отаман табору:  



    здійснює загальну організацію табору, керівництво таборовою старшиною; 

  презентує спільно з представником організації, що проводить захід, табір у 

взаємодії з місцевими органами державної влади, правоохоронними органами, 

органами охорони здоров’я, представниками ЗМІ та іншими організаціями;  

 контролює виконання виховної програми, виконання розпорядку дня та 

розкладу занять; 

 контролює тренувальні заняття з  учасниками гри; 

 складає за допомогою писаря звіт по закінченню табору; 

 виконує інші поточні завдання, спрямовані на забезпечення якісного 

таборування. 

 

Заступник похідного отамана – осавул табору:  

 виконує обов’язки похідного отамана табору під час його відсутності на 

території табору або за його дорученням поза табором; 

 забезпечує якісне проведення урочистих заходів; 

 керує призначеними черговими підрозділами (роями), керує вартами; 

 забезпечує у межах своєї компетенції охорону табору; 

 контролює і перевіряє  денні та нічні таборові варти; 

 контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку; 

 виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

 

Бунчужний табору:  

 бере участь в організації виховної роботи в таборі; 

 забезпечує разом із технічним персоналом озвучення табору (трансляція 

патріотичних пісень, оголошення інформації тощо); 

 укладає та регулює щоденний розклад занять; 

 контролює роботу інструкторів; 

 проводить заняття з інструкторами та обговорює зміст занять наступного 

дня; 

 виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

 

Хорунжий табору – організатор ланки інструкторів:  

 здійснює загальні шикування;  

 організовує за допомогою інструкторів ранкову зарядку (руханку); 

 шикує рої на ранкове та вечірнє коло, приймає доповіді ройових про місця 

перебування учасників, про стан здоров’я та їх готовність до виконання завдань 

навчально-виховної та змагальної програм;  

 доповідає похідному отаману на ранковому та вечірньому колі про 

готовність роїв до виконання завдань навчально-виховної, змагальної та 

конкурсної програм;  

 керує хорунжими на підніманні та опусканні державного та таборового 

прапорів (на ранковій та вечірній збірках одночасно виконується  державний гімн 

усіма учасниками у живому співі);  

 подає сигнали загального збору; 

забезпечує у межах своєї компетенції виконання розпорядку дня; 

 контролює розміщення в таборі прапорів, плакатів іншої наочності; 

 контролює чисельний склад учасників і режим щоденного харчування;  

 контролює санітарний стан табору та навколишньої території, 

протипожежну безпеку; 



 надає дозвіл на вихід учасників за межі табору, веде книгу обліку 

перебування  учасників і інструкторів на території таборування чи за її межами;  

 виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

 

Писар табору:  

 реєструє разом із мандатною комісією учасників таборування; 

 готує проекти щоденних наказів і оголошує їх на вечірньому колі; 

 веде протоколи нарад таборової старшин (при потребі); 

 забезпечує таборову кореспонденцію, веде таборову хроніку;   

 веде документацію табору (розклад занять, протоколи, накази, 

розпорядження, об’яви, оприлюднює необхідні матеріали тощо); 

 виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

 

Обозний табору:  

 вирішує питання територіального розташування табору;  

 забезпечує табір наметами, іншим таборовим інвентарем, канцелярським 

приладдям та обладнанням;  

 керує розгортанням табору та контролює технічний стан всіх елементів 

табору; 

 сприяє обладнанню території табору у відповідності до їх призначення 

(встановлення наметів для роботи членів СК та таборової старшини табору, 

санітарної зони, місць для проведення занять, території кухні та ін.); 

 розміщує учасників таборування  на визначених місцях; 

 контролює порядок прийняття їжі (при спільному харчуванні учасників);  

 контролює збереження продуктів харчування роями (при окремому 

харчуванні кожного з них); 

 контролює забезпечення учасників таборування якісною питною водою та 

організовує її видачу; 

 забезпечує функціонування таборової крамнички (за наявності такої); 

 керує згортанням табору та наведенням порядку на місцевості;  

 виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

 

Підготовлено відділом патріотичного виховання    УДЦТКУМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Указ Президента України від 20.01.95 № 1495  

«Про відродження історико-культурних та господарських традицій 

Українського козацтва». 

3. Указ Президента України від 07.08.99 № 96699  

«Про День Українського козацтва». 

4. Указ Президента України від 25.10.02 № 948/2002  

«Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді». 

5. Указ Президента України від 25.06.13 № 344/2013  

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період  

до 2021 року». 

 
 

 

 

 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 

Про відродження 
історико-культурних та господарських традицій 

Українського козацтва 
 

Враховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності, а також з 

метою відродження традицій та звичаїв Українського козацтва постановляю: 

1. Схвалити громадські ініціативи щодо державної підтримки дальшого розвитку і 

діяльності організацій Українського козацтва, які об'єднують громадян України, які відносять 

себе до козаків, спрямовані на: 

 відродження історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій 
Українського козацтва; 

 відновлення в установленому порядку історичних назв населених пунктів місцевостей, 

об'єктів соціально-культурного та іншого призначення, пов'язаних з історією Українського 

козацтва; 

 використання в установленому порядку атрибутики та символіки Українського козацтва; 

 створення відповідно до законодавства України козацьких селянських (фермерських) 
господарств і колективних сільськогосподарських  підприємств,  сільськогосподарських  

кооперативів, садівницьких товариств, промислів тощо; 

 піклування про пам'ятки історії та культури Українського козацтва, здійснення у 

відповідних пам'ятних місцях природоохоронних заходів та сприяння науково-пошуковій 

роботі; 

 взаємодію з державними органами щодо патріотичного виховання молоді, організації 
фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи. 

2. Міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади України, 

Уряду Автономної Республіки Крим, головам 

обласних, Київської та Севастопольської міських Рад сприяти розвитку Українського 

козацтва, в тому числі здійсненню його статутної діяльності. 

Рекомендувати органам, уповноваженим управляти майном, що перебуває у державній 

власності, вирішувати питання щодо виділення приміщень організаціям Українського козацтва. 



Міністерству культури України, Міністерству України у справах молоді і спорту 

здійснювати заходи щодо проведення фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, 

створення козацьких художніх   самодіяльних   колективів   та   фізкультурно-спортивних 

секцій. 

Міністерству  оборони   України,   Штабу  Цивільної  оборони України, Національній 

гвардії України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України 

розглянути у тримісячний строк питання щодо укомплектування окремих військових 

формувань призовниками з організацій Українського козацтва. 

Кабінету Міністрів України розробити в місячний строк заходи щодо наукового 

опрацювання матеріалів з історії Українського козацтва, поетапного відродження його 

історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій. 

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України                                                                                                Л.Кучма 

 

м. Київ, 20 січня 1995 р.  

№ 14/95 

 

 

 

 

 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 

Про День Українського козацтва 
 

 

Враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва  

у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес 

державотворення, постановляю: 

Установити День Українського козацтва, який відзначати щорічно 14 жовтня 

— в день свята Покрови Пречистої Богородиці. 

 

 

Президент України                                                                                  Л.Кучма 

м. Київ, 7 серпня 1999 р. 

№ 966/99 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                       

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 

Про Концепцію допризовної підготовки  

і військово-патріотичного виховання молоді 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/948/2002  

 

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента 

№ 1227/2003 від 29.10.2003 ) 

  
1. Схвалити Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді (додається).  

 

2. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним  та  ісцевим  органам  

виконавчої  влади  забезпечити реалізацію  основних  положень  і  завдань   Концепції   під   час  

визначення державних та галузевих стандартів освіти вищих навчальних закладів I і II рівнів     

акредитації,  

професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо допризовної 

підготовки молоді,  а також  розроблення  державних  і  регіональних програм патріотичного 

виховання населення.  

  

 

 Президент України                                                                              Л.КУЧМА  

 

 м. Київ, 25 жовтня 2002 року  

          N 948/2002  

  

                                             СХВАЛЕНО  

                                    Указом Президента України  

                                від 25 жовтня 2002 року N 948/2002  

 

КОНЦЕПЦІЯ 

допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді 

  

 

1. Загальні положення 

 

Метою Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді 

(далі - Концепція) є:  

Визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді;  

забезпечення єдності навчання, виховання,   розвитку   і психологічної підготовки молоді 

до захисту Вітчизни;  

вироблення єдиних поглядів на проблему виховання  патріота і громадянина;  

визначення ролі державних органів в організації та проведенні допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді;  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/948/2002


удосконалення педагогічних форм  і  методів  навчання  молоді основ військової справи;  

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності,  готовності 

до виконання громадянськогоmі конституційного обов'язку щодо захисту національних  

інтересів України;  

узгодження дій міністерств,  інших  центральних  та  місцевих органів  виконавчої  влади,  

органів місцевого самоврядування щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту 

Вітчизни;  

створення системи шефських зв'язків військових частин і вищих військових  навчальних  

закладів з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна підготовка,  взаємодії з  

ветеранськими  та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування.  

Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання молоді  мають здійснюватися   

відповідно до вимог Конституції та законів України,  актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України і за такими принципами:  

державна спрямованість;  

науковість;  

пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей,  повага до конституційних прав і 

свобод людини і громадянина;  

виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях Українського 

народу;  

взаємозалежність та узгодженість  змісту,  форм  і   методів допризовної підготовки та 

виховної роботи.  

 

2. Основи організації допризовної підготовки молоді 

 

Головними завданнями допризовної підготовки є:  

ознайомлення молоді з основними  положеннями  Конституції України про захист 

Вітчизни, Законів України "Про оборону України",  "Про загальний військовий обов'язок і 

військову службу", інших нормативно-правових актів з питань оборони,  військового 

будівництва та проходження військової служби;  

усвідомлення молоддю  свого  обов'язку  в   разі   виникнення загрози суверенітету та 

територіальній цілісності України;  

набуття знань  про  функції  Збройних  Сил  України  та інших військових формувань, їх 

характерні особливості;  

засвоєння основ  військової  справи,  цивільної   оборони   і медико-санітарної підготовки;  

здійснення психологічної підготовки до військової служби.  

 

Допризовна підготовка має здійснюватися за такими напрямами:  

1) вивчення історії українського війська  

Розглядаються призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення 

бойових дій (визначні  битви) війська княжих часів, козацького війська, військових  формувань  

у боротьбі за національну державність  у  1917-1920   роках, у тому  числі українських   січових 

стрільців, Армії  Української  Народної Республіки,  Радянської  Армії,  Збройних  Сил  України 

та інших військових формувань. Формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника 

Вітчизни на прикладах  героїчної  боротьби  Українського народу за незалежність;  

 

2) ознайомлення із законодавством з військових питань  

Вивчаються  положення  Конституції України , Законів  України  "Про  оборону України", 

"Про Збройні Сили  України",  "Про  Державну  прикордонну службу України", "Про Цивільну 

оборону України", "Про загальний військовий обов'язок і військову  службу", "Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Воєнної  доктрини України, Статути  

Збройних Сил України,  положення  про проходження військової служби, особливо в частині, 

що стосується прав, обов'язків і відповідальності  громадян  за  порушення законодавства  про  

загальний військовий обов'язок і військову службу. Формуються  правильні  уявлення про 

походження Військової присяги і бойового  прапора,  військових  відзнак  і  символіки України,  

про  зміст,  значення  та  порядок  складання Військової присяги.  Розкриваються    відмінності    

між  військовою та альтернативною (невійськовою) службою; 

 



3) ознайомлення із структурою і завданнями Збройних Сил України та інших військових 

формувань  

Набуваються знання про призначення, структуру і завдання Збройних Сил України та 

інших військових формувань, видів Збройних Сил України, напрями їх реформування та 

розвитку, основні види озброєння і військової техніки,  професії,  які використовуються у 

військах. Вивчаються існуючі в Україні системи військової підготовки та організації   

внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ. Проводиться 

ознайомлення з основними нормами речового, продовольчого і грошового забезпечення 

військовослужбовців;  

 

4) вивчення основ Цивільної оборони України  

З урахуванням знань та вміння, набутих під час засвоєння програми "Безпека 

життєдіяльності людини":  

вивчаються основи Цивільної оборони України,  зокрема способи і  засоби  захисту  

населення  від  наслідків  аварій,  катастроф, стихійного  лиха  і  сучасних  засобів  ураження,  

вражальної дії основних небезпечних хімічних речовин, які  використовуються у промисловості  

та  сільському  господарстві,  порядок   оповіщення населення  про  заходи  цивільної  оборони,  

основи рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації  наслідків  аварій, катастроф, 

стихійного лиха;  

організується навчання щодо здійснення на практиці заходів із захисту населення  під  час  

надзвичайних  ситуацій  техногенного, природного і воєнного характеру,  роботи з приладами 

радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю,  дій у складі  поста радіаційного і 

хімічного спостереження;  

проводиться ознайомлення  з  основами здійснення заходів щодо евакуації  населення,  

організації захисту тварин і рослин, проведення дезактиваційних, дегазаційних,  дезінфекційних 

робіт, часткової та повної санітарної обробки людей, з уражальними факторами в разі 

застосування зброї масового ураження;  

 

 5) набуття  практичних  навичок з основ військової справи, у тому  числі  з  вогневої,  

тактичної,  прикладної  фізичної  та медико-санітарної підготовки  

Під час  занять  з  вогневої  підготовки вивчаються правила безпеки   під   час  поводження 

із зброєю, призначення, бойові властивості і принцип роботи сучасної  стрілецької  зброї,  

ручних осколкових гранат. Для виконання  вправ з практичних стрільб з малокаліберної     

(пневматичної) гвинтівки і автомата використовуються тири та стрільбища навчальних 

закладів,  базових навчальних закладів і центрів  допризовної  підготовки  у  районах (містах), 

навчальних закладів Товариства сприяння обороні України, військових частин і вищих 

військових навчальних закладів  Збройних Сил  України та інших військових формувань,  а в 

разі розташування навчальних закладів на великій відстані від  військових  частин - органів 

внутрішніх справ.  

Тактична підготовка має надати молоді знання про характеристику загальновійськового  

бою, види вогню і маневру, організацію механізованого відділення у військах, основи 

топографії, навчити застосовувати способи пересування на полі бою, обирати та обладнувати  

вогневу  позицію,  вести  спостереження  в заданому секторі,  визначати  розташування цілей   

відносно орієнтирів, застосовувати ручні гранати.  

Прикладна фізична підготовка спрямовується на розвиток  сили, витривалості,   

швидкості, спритності, сміливості,  координації рухів. Молодь залучається до регулярних 

занять фізичною культурою і спортом, у тому числі прикладними видами спорту, набуває 

навичок подолання перешкод, здійснення марш-кидків, метання гранат, бігу на лижах, 

гімнастики, рукопашного бою тощо.  

Під час  занять  з  медико-санітарної  підготовки  вивчаються способи  визначення  причин  

припинення серцевої діяльності і дихання, набуваються навички правильного користування 

шприц-тюбиком, накладання стерильної пов'язки на голову, передпліччя,  ліктьовий і  плечовий  

суглоби, шини з підручного матеріалу  при  переломах  кісток,  проведення  штучної вентиляції 

легенів і непрямого масажу серця;  

 

6) психологічна підготовка  



Ця підготовка спрямовується на  формування у молодої людини психологічної  готовності  

до  діяльності у складі військового колективу в умовах проходження військової служби, а також 

до дій в екстремальних ситуаціях.  

Допризовна підготовка включається як складова до визначеної державою  системи  освіти 

вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх 

навчальних закладів та проводиться за програмами, затвердженими відповідно до 

законодавства і погодженими з Міністерством оборони України.  

 Допризовна підготовка є обов'язковим навчальним предметом і включається  до 

інваріантної частини навчального плану. Допризовна підготовка проводиться  протягом   усього   

навчального року.  

Наприкінці навчання організовуються 3-5-денні навчально-польові заняття на базі  

військових частин, військових комісаріатів, центрів допризовної підготовки, базових 

навчальних закладів або безпосередньо в навчальних закладах.  

 Курс допризовної підготовки доцільно визначити з  урахуванням досвіду  її проведення 

загальним обсягом не менш як 140 навчальних годин у навчальних закладах усіх категорій, з 

них 18-30 годин - на проведення навчально-польових занять. При   цьому  необхідно 

враховувати запланований поетапний перехід Збройних Сил України на комплектування   

військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, що   

супроводжуватиметься поступовим скороченням чисельності особового складу, строку  

проходження строкової  військової  служби  з  18 до 12 місяців  і   строків підготовки молодших 

спеціалістів у навчальних військових частинах, збільшенням кількості випускників навчальних 

закладів,  які  після досягнення  25-річного  віку  без проходження строкової військової служби  

беруться  на  військовий  облік  військовозобов'язаних   і призначаються для комплектування 

військових частин на воєнний час, маючи лише допризовну підготовку.  

Навчально-польові заняття проводяться у формі комплексних занять  з метою оцінювання,  

закріплення та вдосконалення вміння і навичок,  набутих учнями (студентами) впродовж 

навчального року, і передбачають  виконання  нормативів  з  основ цивільної оборони та 

військової справи з використанням зброї,  в тому числі стрільбу  з автомата (малокаліберної 

гвинтівки) бойовими патронами,  приладів, спорядження,  засобів  інженерного  озброєння  та  

індивідуального захисту,   спортивного  обладнання  тощо.  Заходи,  спрямовані  на формування 

психологічної готовності молоді до  військової  служби, проводяться  на  місцевості  у  вигляді 

гри,  естафети,  змагання. Стрільба з автомата (малокаліберної гвинтівки) бойовими  патронами  

проводиться  на  відповідно  обладнаних  стрільбищах  і в тирах за планами військових 

комісаріатів на підставі наказів,  погоджених з начальником гарнізону (командиром військової 

частини,  начальником вищого  військового  навчального  закладу),   органом   управління 

освітою і керівником навчального закладу.  

 

Навчальний час на допризовну підготовку для загальноосвітніх навчальних закладів 

визначається базовими навчальними планами, для професійно-технічних  навчальних закладів  - 

типовими навчальними планами підготовки  кваліфікованих  робітників, а для вищих 

навчальних закладів  I і II рівнів  акредитації   - освітньо-професійними програмами підготовки 

фахівців.  

 Програми допризовної  підготовки  мають  охоплювати  всі   її напрями  з  визначенням 

обсягу навчальних годин за кожним розділом навчання, а також норм забезпечення   

навчальних   закладів навчальними посібниками,  озброєнням,  військовим та іншим майном.  

Крім того, у програмах зазначаються перелік обов'язкових елементів навчально-

матеріальної бази, основні нормативи з основ військової справи та умови їх виконання,  

критерії оцінки знань і  навичок  з допризовної підготовки.  

Для поглибленого вивчення курсу допризовної  підготовки використовуються навчальні   

години, передбачені варіативною частиною навчального плану, організовується гурткова 

робота, а також надається можливість  навчання  у  спеціалізованих  класах, військових   ліцеях,   

ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, центрах допризовної підготовки та 

навчальних закладах Товариства сприяння обороні України.  

Передбачається можливість залучення до допризовної підготовки дівчат за власним 

бажанням у разі згоди їх батьків,  опікунів  або піклувальників.  

Допризовна підготовка молоді, яка не  навчається, організовується за рішенням місцевих  

державних  адміністрацій  та органів   місцевого  самоврядування  на  базі  міських  (районних) 



військових комісаріатів, центрів допризовної підготовки, базових навчальних закладів,  

оборонно-спортивних  оздоровчих таборів або військових частин залежно від наявних умов.  

З метою розвитку заінтересованості учнів (студентів)  у вивченні основ військової справи,  

підвищення рівня їх фізичної та психологічної підготовки проводяться всеукраїнські  і  

регіональні спартакіади, змагання  з військово-прикладних видів спорту,  ігри оборонно-масової 

і військово-патріотичної спрямованості.  

Для вдосконалення  допризовної  підготовки,  впровадження  її нових  форм   в   умовах   

переходу Збройних Сил  України  на комплектування  військовослужбовцями,  які   проходять   

військову службу за контрактом, здійснюється науково-дослідницька робота, поглиблена  

співпраця  навчальних  закладів  освіти  з   науковими установами.  

 

3. Основи організації військово-патріотичного виховання молоді 

 

Завданнями військово-патріотичного виховання молоді є:  

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та 

історичних цінностей; 

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів  України,   

соціальної активності  та відповідальності за доручені державні та громадські справи;  

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки,  

вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, 

свою роль  та  місце  в  цих  подіях,  а  також  у підтриманні належної обороноздатності країни;  

створення нормативно-правової бази та комплексу заходів  щодо виховання патріотичних 

почуттів і свідомості громадян України;  

формування прагнення до оволодіння військовими  знаннями, відповідного рівня фізичної 

підготовки та витривалості;  

підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, 

формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української  держави  і  

служби у Збройних Силах України та інших військових  формуваннях,  здійснення конкурсного 

відбору кандидатів для вступу у  вищі   військові навчальні заклади і проходження військової 

служби за контрактом;  

створення системи військово-патріотичного виховання.  

 

 Військово-патріотичне виховання молоді здійснюється за такими напрямами:  

державний - базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного 

виховання;  

соціальний -  грунтується  на  вивченні  норм  моралі,  їх дотриманні,  орієнтований  на     

усвідомлення пріоритету загальнолюдських  цінностей  та  інтересів,  виховання шанобливого 

ставлення  до  культури,  історії,  мови,   звичаїв   і   традицій Українського народу;  

військовий – передбачає вивчення військової історії України, переможних битв 

українського війська,  основних зразків техніки  і озброєння   Збройних   Сил  України,  набуття  

початкових  навичок користування ними,  підвищення фізичної загартованості в інтересах 

підготовки до захисту Вітчизни;  

психолого-педагогічний -  грунтується на вивченні психологічних  особливостей  молоді,  

їх урахуванні у  процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи 

з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання,  

вдосконаленні  форм і напрямів цієї діяльності;  

правовий - передбачає  формування  глибоких  правових  знань, прищеплення високої 

правової культури.  

 

Методами військово-патріотичного виховання молоді є:  

переконання - формування впевненості в суспільній  корисності діяльності з підготовки до 

захисту Вітчизни;  

стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання;  

особистий приклад - діяльність вихователя, який має бути взірцем для молоді,  

забезпечити педагогічну вимогу,  вміє надати доручення і перевірити його виконання;  



самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення  молодої людини,  

виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом самозобов'язання, самостійного 

навчання та самоконтролю.  

Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, 

екскурсій до музеїв військових частин, установ, підприємств,  вищих  навчальних закладів,  

зустрічей із ветеранами війни,  праці та військової  служби,  походів  по  місцях  бойової слави,  

пошукової  роботи,  участі  у  роботі  клубів  та  гуртків військово-патріотичного спрямування.  

Однією з основних форм  військово-патріотичного  виховання  є військово-шефська   

робота, яка полягає в установленні  та підтриманні   зв'язків   військових   частин,   вищих   

військових навчальних закладів з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, трудовими колективами,  цивільними   навчальними закладами,  громадськими 

організаціями з метою проведення спільних заходів з військово-патріотичного виховання  

молоді,  виховання  у неї громадянських почуттів та якостей.  

Для організації військово-шефської роботи, військової професійної орієнтації і 

патріотичного виховання молоді на  основі пропозицій   військових   комісаріатів,   погоджених   

з  органами управління  освітою,  наказами  командувачів  військ   оперативних командувань   

(начальників   гарнізонів) військові  частини  та військові  навчальні  заклади  незалежно  від  їх  

підпорядкування закріплюються за цивільними навчальними закладами з урахуванням 

можливості подальшого комплектування випускниками  цих  навчальних закладів  шефських  

військових  частин під час призову на строкову військову службу та військову службу за 

контрактом.  

 

Формами військово-шефської роботи є:  

організація днів  відвідування  військових  частин  з  нагоди державних  та  військових  

професійних  свят,  днів  частин,  днів складання Військової присяги;  

запрошення представників     підшефних     колективів      як спостерігачів  під  час 

проведення тактичних навчань,  організація тематичних  вечорів,  зустрічей  з  особовим  

складом   військових частин, сім'ями військовослужбовців;  

залучення молоді   до  участі  в  упорядкуванні  меморіальних комплексів,   пам'ятників,   

братських   могил,   інших   поховань захисників Вітчизни;  

надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування у створенні  навчально-матеріальної  бази навчальних   закладів,   необхідної   

для  проведення  допризовної підготовки;  

організація змагань з військово-прикладних видів спорту;  

проведення стрільб  з  автомата  (малокаліберної   гвинтівки) бойовими патронами.  

Організація взаємодії  органів   державної   влади,   органів місцевого   самоврядування,  

громадських  організацій,  керівників навчальних закладів,  підприємств,  установ з органами 

військового управління,   з'єднаннями,   військовими   частинами,  військовими навчальними  

закладами, організаціями та установами з питань військово-патріотичного виховання    

здійснюється  на  підставі договорів про співробітництво, які укладаються, як правило, на рік і 

передбачають правові засади спільної роботи та порядок взаємодії сторін, їх взаємні 

зобов'язання. Як додаток до договору може бути розроблений   план  спільної  роботи  на  рік,  

що  затверджується посадовими особами, які підписують договір.  

Спільні заходи плануються з урахуванням інтересів  сторін  та визначенням розподілу 

їхніх повноважень і відповідальності. Загальне керівництво військово-шефською роботою 

здійснюється органами  виховної  роботи  Міністерства  оборони  України, військ Цивільної  

оборони України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх   військ   Міністерства  

внутрішніх  справ  України,  а безпосереднє   -  органами  виховної  роботи  видів  Збройних  

Сил України,  управлінь оперативних командувань, відповідними органами інших військових 

формувань через органи виховної роботи військових частин,   вищих  військових  навчальних  

закладів у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, а також із заінтересованими громадськими та іншими організаціями.   

 

4. Кадрове забезпечення і навчально-матеріальна база  

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді 

 



Проведення допризовної підготовки та організацію військово-патріотичного виховання  

молоді  забезпечують  викладачі допризовної підготовки (заступники керівників навчальних  

закладів з військово-патріотичного   виховання   або   виховної  роботи  чи фізичної культури і 

спорту),  які  входять  до  штату  навчального закладу. Крім цього, до проведення занять з 

допризовної підготовки на договірних засадах можуть  залучатися  представники  військових 

частин,   вищих   військових  навчальних  закладів  та  військових комісаріатів.  

На посади викладачів допризовної підготовки призначаються випускники вищих 

педагогічних  навчальних  закладів, які  здобули освіту за спеціальністю викладача допризовної 

підготовки,  а також офіцери запасу або у відставці, які мають вищу освіту,  спроможні за віком 

і станом здоров'я якісно проводити заняття.  

Підготовка викладачів  допризовної  підготовки здійснюється у військових навчальних 

підрозділах  вищих  педагогічних  навчальних закладів.  Добір  кандидатів на навчання в них 

провадять військові частини з військовослужбовців, які підлягають звільненню в запас, а  також 

військові комісаріати разом з органами управління освітою з цивільної молоді.  

Викладач допризовної підготовки має знати вимоги щодо підготовки молоді до військової 

служби,  постійно підвищувати свій професійний рівень.  

Викладач допризовної підготовки (заступник керівника навчального закладу з  військово-

патріотичного  виховання  або виховної роботи чи фізичної культури і спорту):  

організовує і проводить заняття з допризовної підготовки;  

бере участь у створенні та вдосконаленні навчально-матеріальної бази, необхідної для 

проведення допризовної підготовки;  

веде облік, зберігає та видає озброєння, боєприпаси і військове  майно,  не  менш  як  один  

раз  на місяць перевіряє їх наявність і технічний стан;  

організовує разом з викладачем фізичної культури  змагання з військово-прикладних видів 

спорту;  

бере участь в організації та проведенні районних (міських) змагань з військово-

прикладних видів спорту і цивільної оборони;  

використовує військово-шефську допомогу для підвищення ефективності занять з 

допризовної підготовки;  

веде роботу з військово-професійної  орієнтації  молоді, відбору  і підготовки її для вступу 

до вищих військових навчальних закладів;  

бере участь у складанні характеристик на юнаків допризовного і призовного віку,  

проведенні  заходів,  пов'язаних з  припискою громадян  до  призовних  дільниць,  а  також  

забезпечує своєчасне прибуття юнаків за викликом до військових комісаріатів;  

організовує і разом  з  педагогічним  колективом  навчального закладу   проводить  роботу  

з  військово-патріотичного  виховання молоді.  

Викладач допризовної підготовки  систематично  підвищує  свій професійний  рівень під 

час навчально-методичних зборів,  навчання на  факультетах  при   інститутах   підвищення   

кваліфікації   та перепідготовки  кадрів,  методичних  занять,  роботи в позаштатних 

методичних радах при військових комісаріатах, у методичній комісії навчального закладу, а 

також самостійно.  

Для проведення  допризовної  підготовки в навчальних закладах створюється  навчально-

матеріальна  база,  яка   має   забезпечити виконання  відповідних  програм.  У разі відсутності в 

навчальному закладі  окремих  елементів  навчально-матеріальної  бази  (тирів, смуги перешкод 

тощо) за рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування 

заняття проводяться на базі іншого навчального закладу. З цією метою, а також для 

забезпечення умов  для  поглибленого  вивчення  курсу  допризовної  підготовки, проведення   

цілеспрямованої   роботи   з  військової  професійної орієнтації  в   містах,   районах   можуть   

створюватися центри допризовної підготовки, базові навчальні заклади, використовуватися 

навчальні заклади  Товариства  сприяння  обороні України.  

Для проведення занять із  допризовної  підготовки і заходів щодо військово-патріотичного 

виховання молоді (особливо під  час проведення навчально-польових занять) максимально 

використовується база шефських військових  частин  і  вищих  військових  навчальних закладів 

Збройних Сил України та інших військових формувань.  

Навчальні заклади забезпечуються програмами,  підручниками та навчально-методичними  

посібниками  з  допризовної  підготовки  в установленому порядку.  



Озброєння, боєприпаси  і  військове  майно  видаються Міністерством оборони України у 

користування  навчальним  закладам через   органи  постачання  оперативних  командувань  і  

військові комісаріати  відповідно  до норм, установлених програмами допризовної підготовки, 

погодженими з цим Міністерством.  

Відповідно до програм допризовної підготовки  органи управління у справах цивільної 

оборони та органи охорони здоров'я забезпечують навчальні  заклади  навчальним  майном  

згідно  із заявками органів управління освітою.  

Фінансове забезпечення допризовної підготовки здійснюється в межах призначень на  

освіту,  передбачених  Законом  України про Державний бюджет.  

Для проведення заходів із військово-патріотичного виховання використовуються   заклади  

культури, музеї, кімнати бойової і трудової слави, військово-патріотичні клуби тощо, 

організовуються догляд  та  впорядкування  меморіальних  комплексів,  пам'ятників, братських 

могил та інших поховань захисників Вітчизни.  

 

5. Організація і керівництво допризовною підготовкою  

і військово-патріотичним вихованням молоді 

 

Відповідальність за організацію та проведення допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання  молоді  несуть  у межах повноважень міністерства та інші центральні 

і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.  

Міністерство освіти і науки України, інші центральні  органи виконавчої влади, яким 

підпорядковані навчальні заклади:  

здійснюють керівництво допризовною підготовкою і військово-патріотичним вихованням 

молоді;  

розробляють і затверджують або погоджують нормативно-правові акти з  питань  

допризовної  підготовки  і військово-патріотичного виховання молоді;  

забезпечують навчально-методичну підготовку  викладачів допризовної підготовки;  

планують і разом з Міністерством  оборони  України організовують настановні збори для 

осіб,  які вперше призначаються на посаду викладача допризовної підготовки;  

надають допомогу органам управління освітою в організації та проведенні допризовної 

підготовки, створенні навчально-матеріальної бази, зберіганні озброєння,  боєприпасів і 

військового майна;  

вивчають, узагальнюють  та  поширюють  позитивний  досвід проведення  допризовної   

підготовки   і  військово-патріотичного виховання молоді.  

Міністерство оборони  України  за  участю  інших  центральних органів виконавчої влади:  

розробляє та погоджує нормативно-правові акти з питань допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді;  

організовує і проводить навчально-методичні  збори  з посадовими  особами  військових 

комісаріатів, які відповідають за допризовну підготовку і  військово-патріотичне  виховання  

молоді;  

бере участь у розробленні програм допризовної підготовки;  

узагальнює і поширює позитивний досвід проведення допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді.  

 

Інші органи управління освітою:  

забезпечують виконання заходів з питань організації та проведення допризовної   

підготовки   і   військово-патріотичного виховання молоді;  

організовують проведення навчально-польових занять з метою закріплення знань і 

навичок,  набутих на  заняттях  з  допризовної підготовки;  

сприяють створенню навчально-матеріальної бази і належних умов для набуття 

теоретичних знань та практичних навичок  під  час проведення класних і навчально-польових 

занять;  

надають допомогу   навчальним   закладам  у  встановленні  та розвитку шефських зв'язків 

з розташованими на території області, міста, району військовими частинами, вищими   

військовими навчальними закладами;  

вивчають, узагальнюють  і  поширюють  позитивний досвід проведення допризовної   

підготовки   і  військово-патріотичного виховання молоді.  



Управління оперативних командувань:  

розробляють і здійснюють заходи щодо організації  шефської роботи та військово-

патріотичного виховання молоді силами військових  частин  і  вищих   військових   навчальних   

закладів, незалежно від їх підпорядкування, розташованих на території оперативного 

командування;  

вживають заходів  щодо   забезпечення   навчальних   закладів озброєнням,  боєприпасами  

і військовим майном відповідно до норм, визначених програмами допризовної підготовки;  

надають місцевим органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування  

допомогу в створенні навчально-матеріальної бази навчальних закладів, необхідної для 

проведення допризовної підготовки.  

Разом з органами управління освітою у повсякденному керівництві допризовною  

підготовкою і військово-патріотичним вихованням  молоді  беруть участь військовий комісаріат 

Автономної Республіки Крим, обласні,  Київський та Севастопольський  міські, районні (міські) 

військові комісаріати.  

 

Військові комісаріати:  

проводять добір  кандидатів  на посади викладачів допризовної підготовки;  

організовують і  проводять  методичну  підготовку  викладачів допризовної   підготовки;  

планують і організовують стрільби з автомата (малокаліберної гвинтівки) бойовими  патронами 

під час навчально-польових зборів з молоддю, яка проходить допризовну підготовку, показ          

їй науково-популярних, хронікально-документальних  кінофільмів  на  військово-патріотичну 

тематику;  

організовують разом з начальниками гарнізонів, командирами військових частин  і  

начальниками вищих військових навчальних закладів військово-шефську роботу і військово-

патріотичне виховання молоді;  

інформують місцеві органи виконавчої   влади   та  органи місцевого самоврядування про 

стан допризовної підготовки.  

Командири військових частин  і  начальники  вищих  військових навчальних  закладів  

разом  з  військовими  комісаріатами надають шефську допомогу органам управління освітою, 

навчальним закладам в організації допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді.  

Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за проведення та стан допризовної 

підготовки, військово-патріотичного виховання, створення і вдосконалення навчально-

матеріальної бази, підготовку  молоді   до   навчально-польових  зборів,  зберігання озброєння, 

боєприпасів і військового майна.  

Нормативи з допризовної підготовки,  критерії  оцінки  якості засвоєння учнями курсу 

допризовної підготовки та основні вимоги до навчально-матеріальної бази  визначаються  

програмами  допризовної підготовки.  

Для організації  роботи  з  питань допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді у Міністерстві  оборони України, Міністерстві освіти і науки України,  інших 

центральних органах виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, а також в  

управліннях оперативних командувань, військових комісаріатах, управліннях (відділах) 

місцевих органів виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з питань управління 

освітою,  у справах цивільної оборони,  охорони здоров'я, сім'ї та молоді,   фізичної   культури  і  

спорту  визначаються  структурні підрозділи або посадові  особи,  які  відповідають  за  стан  

цієї роботи, організацію  взаємодії і координації дій між центральними органами виконавчої  

влади,  їх  місцевими  органами,  навчальними закладами, військовими частинами та вищими 

військовими навчальними закладами.  

Контроль за   організацією,   проведенням   і    результатами допризовної  підготовки,  її 

програмним і методичним забезпеченням здійснюється Міністерством оборони України, 

Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким 

підпорядковані навчальні заклади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування.  

Перевірку якості засвоєння учнями програм допризовної підготовки, методичної     

підготовки викладачів, стану навчально-матеріальної бази та організації військово-

патріотичного виховання молоді і надання допомоги з цих питань здійснюють  також 



управління оперативних командувань, військові комісаріати разом з органами управління  

освітою,  у  справах  цивільної  оборони  та охорони здоров'я.  

У разі потреби при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних   

адміністраціях та органах місцевого самоврядування  утворюються комітети (координаційні 

ради) з питань допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, до складу  

яких може бути включено  педагогічних  працівників, працівників фізичної культури  і  спорту, 

культури і мистецтва, представників вищих військових навчальних закладів,  військових частин 

і військових комісаріатів, Товариства сприяння обороні України,  а  також  інших  громадських  

організацій  за їх згодою.  

Комітети (координаційні ради) з питань допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді планують, організовують і проводять  свою  роботу  відповідно  до  положень  

про них, які затверджуються керівниками місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого 

самоврядування).  

  

 Глава Адміністрації  

 Президента України                                                                                       В.МЕДВЕДЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
витяг 

 «Про Національну стратегію розвитку освіти  

в Україні на період до 2021 року» 
 

Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні стати: 

 реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип 

пріоритетності людини; 

 побудова ефективної системи національного виховання, розвитку  

і соціалізації дітей та молоді… 

Основні завдання Національної стратегії 

 забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної…; 

 побудова ефективної системи національного виховання на засадах 

загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення 

фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування 

соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, 

підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності; 

 підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей; 

Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей  

та молоді 

 Система освіти повинна забезпечувати формування особистості, яка 

усвідомлює свою належність до Українського народу, європейської 

цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 

підготовлена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, 

взаємозалежному світі. 

 

Президент України                                                                                 В.ЯНУКОВИЧ 

м. Київ, 25 червня 2013 р. 

№ 344/2013 
 

 

 

 



6.  Доручення Президента України від 06.05.2011 № 1-1/860 щодо 

активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, 

патріотичних, господарських та культурних традицій 

Українського козацтва. 

 

 

 
 



7. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 

Міністерства оборони України, Міністерства культури та туризму 

України, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754-981-538-

49 «Про затвердження Концепції національно – патріотичного 

виховання молоді». 

 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 

Н А К А З  
 

27.10.2009                        № 3754/981/538/49 

 

Про затвердження Концепції  

національно – патріотичного  

виховання молоді  
 

На виконання статті 7 пункту 2 Указу Президента України від 3 липня 2008 № 616 «Про 

проведення у 2009 році в Україні Року молоді», статті 7 пункту 1 Плану організації виконання 

положень Указу Президента України від 3 липня 2008 № 616 «Про проведення у 2009 році в 

Україні Року молоді», затвердженого Віце-прем’єр-міністром України І. Васюником 11.07.2008 

та постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»  

 

Н А К А З У Є М О:  

1. Затвердити Концепцію національно-патріотичного виховання молоді (додається).  

2. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству оборони 

України, Міністерству культури і туризму України, Міністерству освіти і науки України в 

межах компетенції: 

 - довести до відома керівників відповідних структурних підрозділів органів 

виконавчої влади та органів місцевого   самоврядування,   навчальних закладів, інших установ, 

підприємств, організацій Концепцію, затверджену цим наказом. 

- забезпечити у межах бюджетних призначень щорічне проведення обласних, міських, 

районних заходів з метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей молоді. 

3. Міністерству оборони України, Міністерству культури і туризму України та 

Міністерству освіти і науки України в межах компетенції інформувати щороку до 1 грудня, 

починаючи з 2009 року, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту про проведену 

роботу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра у справах сім’ї, 

молоді та спорту, Міністра оборони України, Міністра культури і туризму, Міністра освіти і 

науки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.  

5. Цей наказ набирається чинності з дня його офіційного опублікування. 

 



В.о. Міністра України у справах сім’ї,     

молоді та спорту                                                                                              Р.Г.Драпушко 

         

Т.в.о. Міністра оборони України                            В.В.Іващенко  
 

В.о. Міністра культури і туризму України                                                     В.В.Корнієнко 

  

Міністр освіти і науки України                                                                         І.О.Вакарчук 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

НАКАЗ 

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту, 

Міністерства оборони України, 

Міністерства культури і туризму України 

Міністерства освіти і науки України, 

27. 10. 2009 № 3754 /981 /538/49 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція 

України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її 

духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю, та модернізації                 

навчально-виховного процесу.  

В основу національної системи патріотичного виховання покладено національну ідею, як 

консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання 

базуються на народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й 

психології. 

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинена національно свідома, 

високоосвічена, життєво компетентна особистість, здатна до саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Головною домінантою щодо патріотичного виховання молоді це формування у 

особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою 

та моральної, за змістом, життєвої позиції. У сучасному суспільстві вживається погляд на 

виховання, як процес подолання негативних тенденцій у розвитку особистості й сприйняття 

вихованця лише як об’єкта виховних впливів. 

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й технології. 

Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького 

спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна 

молодь добре інформована щодо процесів, які відбуваються в різних сферах науки, техніки, 

соціального життя; динамічно оволодівають сучасними комунікаційними технологіями. 

Усе це створює сприятливі умови для розвитку виховання, як пріоритетної сфери 

соціального життя країни, підвищення її статусу та потенціалу, досягнення якісно нових 

результатів у духовно-моральному, громадянському, трудовому, художньо-естетичному, 

екологічному вихованні підростаючого покоління. 

В той же час, сучасний етап розвитку України потребує від органів державної влади 

здійснення системних заходів для вирішення проблем, пов’язаних з організацією військово-

патріотичного виховання як складової загального процесу патріотичного виховання, 

спрямованих на військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та 

молодь, що є потенційними кандидатами для прийняття на військову службу.  

Розбудова української армії нового типу, яка здійснюється на основі переходу Збройних 

сил України на комплектування військовослужбовців які проходять військову службу за 

контрактом, та впровадження служби у військовому резерві потребують принципових змін 

концептуальних засад у підходах до визначення напрямів, форм і методів робот із військово-

патріотичного виховання молоді.  



Виховуючи людину ХХІ століття, необхідно пам’ятати, що ми виховуємо людину нової 

формації, майбутній інтелектуальний потенціал країни, її громадян-патріотів. 

 

1. Мета та завдання Концепції національно-патріотичного виховання молоді 

 

Мета Концепції полягає у вихованні молодої людини, як патріота своєї країни, готового 

самовіддано розбудовувати її, як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, 

здатного виявляти національну гідність, знати свої права та обов’язки, цивілізовано 

відстоювати їх, сприяти громадянському миру, і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, 

бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі, як громадянин, сім’янин, 

професіонал, носій культури. 

Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу, являє 

собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади, і громадських 

організацій із формування в громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до 

України, готовності до виконання громадянських, і конституційних обов’язків; є однією з 

головних складових національної безпеки України. Патріотичне виховання формується на 

прикладах історії становлення України, українського козацтва, героїки національно-визвольних 

змагань, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту, які несуть у собі якості 

моральних ідеалів.  

Патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні 

та інші аспекти, володіє  високим рівнем комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі 

покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, 

педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, державу, право.  

Головною метою роботи органів державної влади та створених відповідних організацій, 

а також метою реалізації проектів у сфері патріотичного виховання молоді, що фінансуються за 

рахунок бюджетних коштів, є робота з молодими громадянами 14-35 річного віку, а саме 

виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби та готовності до 

захисту Вітчизни, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.  

Концепція розроблена на виконання Указу Президента України від 03.07.2008 № 

616/2008 «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді», з урахуванням норм Указу 

Президента України від 25.10.2002 № 948 «Про затвердження Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Верховної Ради України 

від 22.05.2003 № 865  „Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних 

інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого 

покоління та забезпечення умов його розвитку” та пропозицій центральних та місцевих органів 

виконавчої влади. 

Це передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних заходів, 

спрямованих на формування соціально-активної життєвої позиції молодих громадян, 

психологічної готовності до добровільного вступу на військову службу та зразкове виконання 

службових обов’язків у подальшому.  

Метою Концепції є створення цілісної системи національно-патріотичного виховання 

молоді шляхом  реалізації таких виховних завдань: 

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її 

інтересів та суспільних вимог; 

- реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації в процесі 

виховання, орієнтації на "усередненого" вихованця; 

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань 

українського народу; 

 - формування почуття патріотизму і духовності, національної свідомості, любові до 

свого народу, його історії, держави, рідної землі, родини, гордості за минуле, і сучасне  - 

якостей, які безпосередньо впливають на досягнення достатнього рівня обороноздатності 

держави та зміцнення її могутності на основі героїчних прикладів історії українського народу, 

Другої світової війни, національно-визвольних змагань та сучасних Збройних Сил України; 

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, громадських, молодіжних, дитячих, ветеранських і релігійних 

організацій у сфері патріотичного виховання; 



- утвердження в масовій свідомості громадян об’єктивну оцінку ролі Збройних Сил 

України в українській історій, спадкоємність розвитку війська в обстоюванні ідеалів 

державності та незалежності; 

- сприяння створенню і здійсненню діяльності установ патріотичного виховання молоді, 

військово-патріотичних клубів, військово-спортивних секцій, молодіжних козацьких осередків; 

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови, як духовного 

коду нації; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, 

турбота про молодших та хворих;  

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки; 

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, зв’язку 

із природою, поваги до жінки, матері, толерантності; 

- охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

- забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і почуттів; 

- спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності; 

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та 

конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів та незалежності держави, 

підвищення престижу військової служби, формування і розвиток мотивації до служби в 

Збройних Силах України, військово-професійної орієнтації молоді; 

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили 

військово-патріотичного виховання молоді;  

- сприяння ефективній діяльності позашкільних закладів, центрів патріотичного 

виховання молоді, громадським молодіжним та дитячим організаціям стосовно національно-

патріотичного виховання. 

  

2. Принципи національно-патріотичного виховання: 

 

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів 

національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних 

результатів – міцно і органічно засвоєних загальнолюдських, і національних цінностей, 

сформовану стратегію життя суспільства, яка передбачає постійний рух до здійснення нових, 

соціально значущих задумів. 

Основними принципами національно-патріотичного виховання є: 

принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у 

молоді національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, шанобливого 

ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися 

приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави; 

принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий 

процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому 

морально-етичному досвіді людства. У ході реалізації зазначеного принципу вихованець та 

педагог стикаються з проблемами, розв’язання якого вимагає творчого підходу, що стимулює 

розвиток моральної культури вихованця та є джерелом його особистісного розвитку.  

принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на дитині, як вищій цінності, 

ураховує її вікові та індивідуальні особливості, не форсує її розвитку, спонукає до 

самостійності, задовольняє базові потреби дитини, виробляє індивідуальну програму її 

розвитку, стимулює свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих принципів. 

принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії передбачає, що учасники виховного процесу 

виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один 

одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції. Вихователь 

уникає жорстких приписів, рахується з його психічним станом, життєвим досвідом, системою 

звичок та цінностей, вдається до продуктивних виховних дій, виявляє професійну творчість та 

індивідуальність. 

принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний 

процес, спрямований на гармонійний та різнобічний розвиток особистості,  формування в неї 



цілісної картини світу, передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної 

роботи. 

акмеологічний принцип вимагає від вихователя орієнтації виховного процесу на вищі 

морально-духовні досягнення і потенційні можливості вихованця, створення умов для 

досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей.  

принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони психологічного розвитку 

проявляються у кожної людини своєрідно і неповторно. Педагог культивує у зростаючої 

особистості почуття самооцінки, упевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та 

реалізацію своїх здібностей, спрямовує її зусилля на розвиток свідомості, культури потреб, 

емоційної сприйнятливості, відповідальної поведінки. 

принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості як 

творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за їх відповідальність, 

повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко 

реагувати на соціальні зміни. 

принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в 

європейський та світовий простір, формування у вихованців відкритості, толерантного 

ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до культури, мистецтва, вірування 

інших народів, здатності диференціювати спільне  та відмінне в різних культурах, сприймати 

українську культуру, як невід’ємну частину загальнолюдської. 

принцип технологізації передбачає послідовні науково-обгрунтовані дії педагога у 

виховному процесі та відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню 

соціально спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними 

механізмами розвитку особистості. Такий процес гарантує позитивну розвиваючу динаміку. 

принцип соціальної відповідності обумовлює необхідність узгодженості змісту і 

методів виховання у реальній ситуації, в якій організовується  виховний процес. Завдання 

виховання зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і передбачають формування у 

молоді готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем. Умовами реалізації даного 

принципу є: взаємозв’язок виховних задач і задач соціального розвитку демократичного 

суспільства; координація взаємодії соціальних інститутів, які впливають на особистість; 

забезпечення комплексу соціально-педагогічної допомоги; орієнтація педагогічного процесу на 

реальні можливості соціуму, урахування його найрізноманітніших чинників. 

принцип превентивності вимагає, виховні заходи держави, всіх виховних інститутів, 

враховуючи інтереси особистості, спрямовані на профілактику негативних проявів поведінки 

молоді, на допомогу та її захист, вироблення імунітету до негативних впливів соціального 

середовища. При  цьому має забезпечуватись система заходів економічного, правового, 

психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру, 

спрямованого на формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню 

наркотичних речовин, різних проявів деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та 

формування здорового способу життя, культури статевих стосунків. 

 

3. Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні 

 

Удосконалення системи національно-патріотичного виховання слід здійснювати шляхом 

розвитку у суспільстві високої соціальної активності, громадянської відповідальності, 

духовності, становлення громадянського суспільства, що складатиметься з молодих громадян, 

які володіють високою свідомістю та здатністю проявити її в повсякденній діяльності з 

забезпечення сталого розвитку; утвердження у суспільстві поваги до культурного та 

історичного минулого України; створення і забезпечення реалізації можливостей для 

повноцінної соціалізації молодих громадян, більш активного залучення їх у вирішення 

соціально-економічних, культурних, правових, екологічних та інших проблем, як 

загальнодержавного так і місцевого значення; виховання молодих громадян у дусі поваги до 

Конституції країни, законності, норм суспільного та колективного життя, створення умов для 

забезпечення реалізації конституційних прав людини та його обов’язків, громадянського та 

професійного обов’язку; розвиток відчуття у молодих  громадян почуття гордості, глибокої 

поваги до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та 

регіональної символіки та історичних святинь, гордості за країну, а також окремі регіони та 

міста; створення умов для посилення патріотичної направленості телерадіомовлення та інших 



засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя, активна протидія 

антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсифікації історії України;  формування 

расової, національної, релігійної терпимості, розвиток дружніх відносин між представниками 

різних етнічних груп. 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

профспілкові, дитячі, молодіжні та інші громадські організації, підприємства, військові 

частини, організації та установи, інші соціальні інститути  проводять роботу з патріотичного 

виховання молоді, зосереджуючи увагу на: 

- роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики України, положень Законів України, 

указів, розпоряджень Президента України та постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, виховуючи повагу до законодавчих норм; 

- вивченні історії України та процесів державотворення, боротьби та здобуття Україною 

статусу незалежної, суверенної, демократичної держави; 

- роз'ясненні серед молодих громадян вимог Закону України "Про загальний військовий 

обов'язок і статути Збройних Сил України", вимог Військової присяги на вірність Українському 

народові та військових статутів шляхом організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками 

бойової підготовки Збройних Сил України відвідування військових частин, кораблів, вищих 

військових навчальних закладів, і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні 

підрозділи; 

- виховання молоді на прикладах життя та діяльності видатних людей, чиє життя 

пов’язане з Україною у соціально-економічній, політичній, культурній сферах тощо; 

 - розроблення та удосконалення нових педагогічних форм і методів навчання молоді 

основам військової справи, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

процесу військово-патріотичного виховання; 

 - вивчення української мови, як державної мови України»; 

 - виховання поваги до Державного Гімну, історії та змісту державних символів, 

засвоєнні поваги до державної атрибутики. 

 

4. Напрямки реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді 

 

4.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді: 

підготовка нормативно-правових актів з питань патріотичного виховання молоді, 

внесення відповідних змін до законодавства;  

забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, місцевого 

самоврядування, навчальних і культурно-просвітницьких закладів; 

забезпечення виконання цільових програм військово-патріотичного спрямування з метою 

підвищення в державі престижу та привабливості військової служби; 

визначення механізмів економічного стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, 

які здійснюють підтримку заходів ветеранських, молодіжних і дитячих громадських 

організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді; 

розроблення порядку проведення всеукраїнських військово-спортивних ігор, конкурсів, 

присвячених проблемам патріотичного виховання молодих людей; 

розроблення положень про державні нагороди та відзнаки для вихователів, наставників за 

успіхи у патріотичному вихованні молоді, а також для молодих людей — за досягнення у 

підготовці до захисту Батьківщини, до служби у Збройних силах України та інших військових 

формуваннях, утворених відповідно до законів України. 

 

4.2 Активізація діяльності органів державної влади у сфері патріотичного виховання 

молодого покоління: 

забезпечення наступності та системності патріотичного виховання з урахуванням вікових, 

національних особливостей підростаючого покоління; 

поєднання і координація зусиль центральних та місцевих органів влади у роботі щодо 

патріотичного виховання молоді; 

утвердження конституційних положень про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю; 

посилення військово-патріотичної роботи, проведення днів і місячників захисника 

Батьківщини, “вахт пам’яті”, пошукових заходів, військово-спортивних ігор і походів; 



виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на українській національній 

ідеї;  

сприяння молодим людям у реалізації ними інтелектуальних та творчих здібностей на 

благо України; 

сприяння професійній орієнтації, розвиток мотивації до праці; 

залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії корінних народів і національних 

меншин України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної 

спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих 

об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів; 

сприяння формуванню позитивного іміджу українських естрадних виконавців, діячів 

культури і мистецтва, спортсменів, активне залучення їх до патріотичного виховання молоді; 

забезпечення дієвого впливу суб’єктів виховання, державних і громадських організацій на 

свідомість, підсвідомість і поведінку молодіжного покоління з метою формування високих 

моральних, військово-професійних, психічних і фізичних якостей; 

забезпечення активної участі молоді в загальнодержавних заходах військово-

патріотичного спрямування, які б сприяли реалізації та утвердженню української національної 

ідеї та засад української державності; 

забезпечення виконання заходів військово-спортивної підготовки, фізичного виховання – 

та інших, спрямованих на утвердження здорового способу життя; 

розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процесі, 

громадському русі; 

виховання у молодих людей культури поведінки, поваги до старших поколінь, розвинутої 

правосвідомості, дбайливого ставлення до природи; 

розширення молодіжного туризму; 

створення відповідних умов та залучення молодих людей до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, спрямування фізичного виховання на підготовку молоді до праці та 

захисту Батьківщини;  

забезпечення проведення заходів військово-спортивної підготовки, фізичного виховання 

та інших, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян; 

сприяння розширенню контактів з українцями, які проживають за межами України; 

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, що займаються питаннями 

патріотичного виховання дітей та молоді; 

сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів патріотичного виховання, 

позашкільних закладів та інших організацій, які здійснюють заходи з патріотичного виховання 

молоді; 

розроблення та реалізація програм патріотичного виховання молоді місцевими органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування разом з усіма інституціями 

громадянського суспільства. 

 

4.3 Інформаційно-пропагандистське забезпечення національно-патріотичного 

виховання молоді:  

розроблення рекомендацій щодо посилення патріотичної спрямованості програм 

радіомовлення та телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації;  

активна протидія фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення;  

створення в мережі Інтернет інформаційної бази з питань патріотичного виховання 

молоді;  

організація у теле-, радіопрограмах і в пресі постійно діючих рубрик про патріотичне 

виховання молоді, про досвід роботи у цьому напрямі різних соціальних інституцій, у тому 

числі ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, із залученням до 

обговорення проблем патріотичного виховання молоді відомих вчених, державних і 

громадських діячів, представників культури і мистецтва, педагогів, ветеранів війни і праці, 

лідерів та активістів громадських організацій; випуск спеціального друкованого видання з 

проблем патріотичного виховання молоді; 

недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і 

бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль; 

підтримка україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та 

радіопрограм, Інтернет-центрів;  



виробництво кіно- і відеофільмів, видання творів, постановка спектаклів, спрямованих на 

патріотичне виховання підростаючого покоління. 

 

4.4 Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

громадськими об’єднаннями: 

активне залучення до патріотичного виховання молоді ветеранських громадських 

організацій, використання їх досвіду і духовного потенціалу з метою збереження та 

спадкоємності славних бойових і трудових традицій; 

відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили, здатної 

зробити вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту 

Батьківщини; 

організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських 

організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді; 

підтримка засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських 

організаціях та висвітлюють проблеми патріотичного виховання дітей і молоді; 

посилення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади стосовно 

національно-патріотичного виховання молоді; 

сприяння консолідації і координації діяльності громадських організацій при підготовці і 

проведенні заходів патріотичного спрямування; 

утвердження конституційних положень про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю; 

відродження духовності, забезпечення прав на свободу світогляду і віросповідання; 

збереження та подальший розвиток національної культурної спадщини; 

здійснення громадянського контролю за діяльністю органів державної влади у цій сфері; 

 

4.5 Посилення ролі сім’ї у процесі патріотичного виховання молоді: 

створення сприятливого рівня життєдіяльності сім’ї, належних умов для фізичного, 

інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей та молоді на 

засадах національних традицій, педагогічної науки та кращого світового досвіду; 

підвищення педагогічної культури батьків, зокрема шляхом підготовки нових програм і 

посібників з питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї, активізація діяльності 

органів державної влади та громадських структур у цьому напрямі; 

створення всеукраїнської та регіональних інформаційно-статистичних баз даних стосовно 

різних категорій сімей з метою їх соціальної підтримки.  

 

4.6 Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного 

виховання молоді: 

здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація 

нових архівних документів, видання воєнно-історичної літератури, мемуарів, довідкових 

матеріалів про здобутки України за роки незалежності, серій книг патріотичної спрямованості, 

календарів;  

включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та 

планів наукових і навчальних закладів; 

підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних посібників і 

рекомендацій з питань патріотичного виховання молоді; 

розроблення та впровадження типових навчальних програм з питань патріотичного 

виховання молоді в закладах освіти;  

вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді, зокрема шляхом проведення 

моніторингового соціологічного дослідження; 

систематичне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, у тому числі 

всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем патріотичного виховання молоді; 

вивчення світового досвіду з питань патріотичного виховання молоді; 

створення на базі кращих наукових установ і закладів освіти експериментальних 

майданчиків та центрів для опрацювання виховних інновацій, поширення передового досвіду;  

 підвищення професійної кваліфікації педагогів та вихователів, соціальних працівників, 

інших фахівців у сфері соціального становлення та розвитку молоді.  

 



5. Очікувані результати впровадження Концепції 

 

У результаті впровадження Концепції очікується: 

– поглиблення процесу формування в молоді основ гуманістичного світогляду, 

пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження 

патріотизму та національної самосвідомості, що сприятиме зміцненню духовної, моральної 

єдності суспільства в цілому, зниженню ідеологічного протистояння, зміцненню єдності й 

дружби корінних народів і національних меншин України; 

 – забезпечення формування політичної свідомості молодого покоління через активну 

участь у створенні політичного курсу розвитку держави на загальнодержавних, 

конституційних, світоглядних, правових, демократичних принципах; 

- підвищення зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, інших 

військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, її готовності до захисту 

України, збереження та розвитку славних бойових і трудових традицій українського народу. 

- реалізація заходів патріотичного спрямування сприятиме збереженню стабільності в 

суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцненню її обороноздатності та 

безпеки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Наказ Міністерства оборони України № 14 від 11 січня 2012 

року «Про затвердження Програми військово-патріотичного 

виховання у Збройних Силах України на 2012 – 2017 роки та 

Перспективного плану реалізації Програми військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 – 2017 

роки». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Телеграма Міністерства оборони України про направлення 

представників від військових комісаріатів і частин до складу 

штабів гри «Сокіл» («Джура»). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 УКРАЇНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР  ТУРИЗМУ  І     

                КРАЄЗНАВСТВА  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ 

__________________________________________________________ 
  01139,                                                                                                       531-19-98 (тел/факс) 
        м. Київ, а/с 190                                                                                                  531-90-68 
       вул. Пестеля, 7                                                                                                   238-06-67   

_____________________________________________________________________________________        

  ________________                                     Директорам  

                                             Кримського республіканського, обласних,                                                                       

                                             Київського та Севастопольського міських 

                                             центрів туризму і краєзнавства, станцій 

                                             юних туристів, начальникам обласних   

                                     штабів гри „Сокіл”(„Джура”) 

 

У рамках реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді, затвердженої спільним наказом чотирьох 

Міністерств (у справах сім’ї, молоді та спорту, оборони, культури і 

туризму, освіти і науки) від 27.10.2009 № 3754/981/538/49, 

Міністерством освіти і науки України при активній підтримці 

громадських організацій успішно впроваджується у навчальні заклади 

Дитячо-юнацька військово-спортивна патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура») Українського козацтва. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

05.11.2009 №1011 організаційним і координуючим центром проведення 

гри є Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді та Головний штаб. 

Організатори гри «Сокіл» («Джура») ставлять собі за мету 

прищепити підростаючому поколінню найкращі якості захисника 

Вітчизни, гордість за неї та за  героїчну історію нашого народу, так як 

національно свідома, патріотично налаштована молодь – це надія 

України, запорука її достойного майбутнього. 

Проведення у 2009-2010 роках заходів, передбачених програмою 

гри «Сокіл» («Джура»), мало позитивний резонанс як у молодіжному 

середовищі так і на рівні центральних і місцевих органів державної 

влади, серед громадськості. 

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді при підтримці Головного штабу і надалі буде здійснювати 

організаційно-методичну підтримку заходів у рамках гри «Сокіл» 

(«Джура»). Для цього надсилаємо для використання у практичній 



роботі Орієнтовний план впровадження гри «Сокіл» («Джура») у 

навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (Додаток 1). 

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді рекомендує у жовтні-грудні 2010 року провести паспортизацію 

роїв – учасників гри «Сокіл» («Джура»). Орієнтовна форма паспорту 

додається (Додаток 2). 

Просимо систематично інформувати  Український державний 

центр туризму і краєзнавства учнівської молоді про проведення заходів 

у рамках гри «Сокіл» («Джура»). Зведену інформацію відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 №1011 про 

проведення шкільних, районних, обласних етапів гри «Сокіл» 

(«Джура») подати до 20 червня 2011 року. 

Доводимо до вашого відома, що 14 жовтня 2010 року засновано 

Клуб учасників та активістів гри «Сокіл» («Джура»). Клуб існує у 

формі інтернет-сторінки.  

Метою діяльності Клубу є створення середовища спілкування, 

обміну досвідом, взаємоінтеграції, співпраці усіх учасників виховного 

процесу з питань патріотичного виховання молоді. 

Адреса сайту: 
 

 

 

 

 

 

 

                   В.о.Директора                                 Н.В.Савченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    



 

                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                             до листа УДЦТКУМ 

                                                                                             від                  № 

 

Орієнтовний план проведення заходів гри «Сокіл» («Джура») 

у навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році 

 
№ 

з/п 
Захід 

Термін 

проведення 
Зміст Учасники Примітки 

1. 

«День козака» 

(один день на 

тиждень) 

Вересень 

2010 – 

травень 

2011 

Заняття з фізичної 

культури, робота 

спортивних секцій 

Учні 1 – 12-х 

класів* 
 

2. 

Покрова. День 

українського 

козацтва. Урочисте 

відкриття гри 

«Джура» 

Середина 

жовтня 

2010 

Святкові кола роїв 

(вибори ройових, 

іншої старшини). 

Районні змагання 

«Козацькі забави» 

(спортивний 

розважально- 

мистецький захід) 

Учні 1 – 12-х 

класів 
 

3. 

Операція «Дорогою 

героїв» до Дня 

Збройних Сил 

України. 

 

Районна 

Спартакіада з 

військово-

прикладних видів. 

Листопад – 

грудень 

2010  

Екскурсії у військові 

частини, стрільба в 

тирі, вправи з 

бойових мистецтв, 

комплексні силові 

вправи, стройова 

підготовка, 

вікторини, 

конкурси, походи по 

місцях бойової 

слави  

Учні 9 – 12-х 

класів Залучення до 

проведення 

заходів 

військових 

комісаріатів, 

територіальн

их 

військових 

частин 

Конкурси стройової 

пісні, вікторини, 

інтелектуальні 

конкурси, походи по 

місцях бойової 

слави 

Учні 5 – 8-х 

класів 

Заходи за 

програмою 

молодших школярів 

Учні 1 – 4-х 

класів 

4. 

Фестивалі (шкільні, 

районні) народного 

гумору та пісні 

«Козаки сміються 

та співають» 

 

 

Кінець 

грудня 2010  

Завдання: 

-гумористично-

сатиричні виступи-

мініатюри; 

- козацькі та народні 

пісні (автентичне та 

сучасне естрадне 

виконання); 

- конкурси 

гумористичних 

малюнків 

 

 

Учні 1 – 8-х 

класів 

 

5. 
Зимове 

таборування 

Січень-

лютий 2011 

Походи,екскурсії, 

екологічні акції, 

Учні 1 – 12-х 

класів 
 



Операція «Лісова 

красуня» 

(екологічна стежка, 

збереження лісів і 

парків). 

виступи у ЗМІ, 

змагання із зимових 

видів спорту. 

 

6. 

«Молодь пам’ятає 

героїв» - історико-

краєзнавча акція. 

Інтелектуальна 

вікторина «Відун» 

з історії (військова 

історія з опертям на 

історичні факти 

свого регіону) 

Березень 

2011 

Краєзнавчі 

мандрівки, 

екскурсії, акції з 

відновлення могил 

вояків, пам’ятних 

знаків, меморіалів, 

поповнення 

експозицій музеїв. 

Зустрічі з 

ветеранами 

Учні 1 – 12-х 

класів 
 

7. 
Шкільні етапи гри 

«Сокіл»(«Джура») 

Березень-

квітень 

2011 

Визначення кращих 

роїв навчального 

закладу у трьох 

групах.  

1-4 класи; 

5-8 класи;  

9-12 класи. 

Фінал може 

проводитись 

у складі 

військово-

спортивного 

свята в кінці 

навчального 

року 

8. 
Районний етап гри 

«Сокіл»(«Джура») 

Березень-

квітень 

2011 

Участь беруть по 

одній команді від 

кожного 

навчального 

закладу. 

Визначення кращих 

роїв району у трьох 

групах. 

1-4 класи; 

5-8 класи;  

9-12 класи. 

Залучення до 

проведення 

заходів 

військових 

комісаріатів, 

військових 

частин 

9. 
Обласний етап гри 

«Сокіл»(«Джура») 

Квітень-

травень 

2011 

Участь беруть по 

одній команді від 

кожного району. 

Визначення кращих 

роїв району у трьох 

групах. 

1-4 класи; 

5-8 класи;  

9-12 класи. 

Залучення до 

проведення 

заходів 

військових 

комісаріатів, 

військових 

частин 

10. 

Туристсько-

краєзнавчі походи 

«Козацькими 

шляхами» та 

«Шляхами подвигу 

і слави» 

Червень 

2011 

Багатоденні (3 – 15 

днів) походи за 

видами туризму 

5-8 класи;  

9-12 класи (за 

категорією 

складності). 

Центри 

туризму, тур 

клуби, штаби 

гри «Сокіл» 

(«Джура») 

усіх рівнів 

11. 
Літнє оздоровче 

таборування 

Червень-

серпень 

2011 

Військово-спортивні 

заняття, конкурси, 

вікторини, змагання, 

походи 

Учні 1 – 12-х 

класів 
 

 

*1-4 класи – козачата; 5-8 класи – джури козацькі; 9-12 класи – молоді козаки 

 

                                                                                                      

 

 

 

 



 

Додаток 2 

                                                                                             до листа УДЦТКУМ 

                                                                                             від                  № 
                                                       

ПАСПОРТ 
Рою______________________________________________________ 

(назва рою) 

1. Регіон ____________________________________________________________ 

                         (Автономна Республіка Крим, область, м.Київ, м.Севастополь) 

2. Район ____________________________________________________________ 

3. Назва населеного пункту____________________________________________ 

4. Повна юридична назва навчального (або іншого) закладу, при якому 

організовано рій______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Поштова адреса____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Контактні телефони_________________________________________________ 

7. E-mail:  ___________________________________________________________ 

8. Сайт______________________________________________________________ 

9. Ройовий___________________________________________________________ 
                                                   (Ім’я, Прізвище)  

10. Виховник ________________________________________________________ 
                                    (П.І.Б., № мобільний тел., E-mail:, інші дані) 

 

11. СКЛАД  РОЮ 
(до 15 осіб) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім.’я 

Рік 

народження 
Школа  Клас  

Обов’язки 

(ройова 

посада) 

Домашня 

адреса (E-mail, 

моб. телефон) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

   Список склав _________________/________________/ 

 

Дата заповнення паспорту __ _____________ 20__ р.   

 

 

М.П.               Керівник закладу _____________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРА «СОКІЛ» («ДЖУРА»): 

ІСТОРІЯ, ІДЕЙНІ ОСНОВИ ТА ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ 
 

Виховувати в людині патріота своєї Батьківщини, любов до рідного краю, 

любов до своєї України варто починати з раннього дитинства.  

Вільною "КОЗАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ" називали іноземці нашу 

Батьківщину – неньку Україну, з глибокою повагою відзивались про її 

відчайдушних захисників – запорізьких козаків. Хто вони? Якими були, чим 

захоплювались, звідки черпали сили для своєї нескореної вдачі? На ці й цілий ряд 

питань має відповісти орієнтовна об'єднана програма для діяльності молодших 

школярів – КОЗАЧАТ (дітей 1-4 класів), школярів середнього віку – ДЖУР 

КОЗАЦЬКИХ (5-8 класів) та старшокласників – МОЛОДИХ КОЗАКІВ (9-12 

класів).  

 

У козацькі часи нашому народові були приманними високий рівень 

шляхетності, моральності, духовності, доблесті і звитяги, знання і бездоганне 

дотримання національних традицій і звичаїв. У козацькій державі не було такого 

ганебного явища як бездомні діти. Дітьми опікувалося все суспільство. Ці якості 

потрібні українському народові і сьогодні – в період відновлення своєї 

державності і особливо завтра, в процесі розбудови і зміцнення могутності нашої 

Батьківщини, в процесі практичних дій щодо відновлення і збагачення СЛАВИ 

УКРАЇНИ.  

Отже, сьогодні в школярів необхідно виховувати глибокі почуття 

патріотизму та національної гідності, якостей захисника Батьківщини, високий 

рівень загальної культури та народних знань (народної астрономії, медицини, 

агрономії, метеорології) народної естетики, моралі, мистецтв.  

Виконанню цих завдань і повинне сприяти Положення про дитячо-юнацьку, 

військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), яка за напрямками, 

формою і змістом розрахована на шкільну молодь, а також на допризовну і 

призовну молодь за місцем проживання за умов умілого, грамотного, 

ініціативного і активного керівництва дорослих козаків – патріотів, старших 

товаришів, зокрема педагогів – організаторів дитячих колективів, вчителів історії, 

української мови та літератури, професійних військових, вчителів фізичної 

культури та тренерів спорту, керівників вокальних та танцювальних колективів, 

які забезпечать позитивний результат заходів навчально-виховного процесу.  

 

Відповідна діяльність має охопити майже всі сфери учнівського життя, при 

цьому треба зважити на ту особливість, що козаками на СІЧІ були лише чоловіки, 

отже для дівчаток відповідного віку, там, де програмні питання за змістом не 

можуть бути однаковими, варто паралельно створити свій гурт, де було б 

передбачено підготовку їх до майбутнього подружнього життя. Жінка в минулому 

- вірна супутниця козака, вона – берегиня свого роду, отчого дому, але при цьому 

в кожну важку годину й жінка-воїн, яка може відстояти свою землю від ворога, 

тобто заступити свого чоловіка-козака, якщо це необхідно. Жінка-мати 

виховувала у своїх дітей (і в першу чергу у хлопців) мужність, сміливість, 

твердість і рішучість, інші вольові, необхідні захиснику Батьківщини риси 

козацького характеру.  



За змістом Положення потребує від керівного складу гри певних духовних і 

фізичних зусиль щодо організації цікавої і ефективної гри, але це не повинно бути 

стримуючим фактором в навчально-виховному процесі. Сьогодні щось із-за своєї 

складності не буде повністю виконано, не буде досягнуто... Нічого... Але завтра,  

з часом, поставлена мета буде досягнута.  

 

Дорогу долає той, хто йде. "Щоб дійти до мети, треба перш за все йти".  

НАША МЕТА – шляхом свідомого опанування геройським, лицарським, 

гуманним і демократичним славного минулого наших предків – Українського 

козацтва, його традицій, культури, науки, військового мистецтва та 

господарювання – ДУХОВНО І МОРАЛЬНО ПІДНЯТИСЯ ДО РІВНЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ І ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇЇ ЖИТТЄДАЙНІСТЬ 

НА ВІЧНІСТЬ.  

 

Дитячо-юнацька військово-спортивна патріотична гра «Сокіл» («Джура») 

Українського козацтва є базовою і основною позакласною формою оборонно-

масової і спортивно-оздоровчої роботи, початкової військової та фізичної 

підготовки, ідейно-політичного, морально-психологічного та національно-

духовного виховання учнівської молоді в позаурочний час, а також допризовної 

та призовної молоді за місцем проживання.   

 

Метою гри «Сокіл» («Джура») є:  

- виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних 

переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту 

своєї Батьківщини України шляхом залучення молоді до оборонно-масової та 

військово-спортивної патріотичної роботи;  

- формування і виховання у молоді високих морально-психологічних та 

морально-бойових якостей; мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, 

наполегливості, дисциплінованості і ініціативності на теренах відновлених 

національних козацьких педагогічних традицій;  

- виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління суверенної 

України на історично сформованих засадах козацького світогляду та здорового 

способу життя, у дусі відданості Батьківщині та її народу на основі відродження 

національних і загальнолюдських духовних і моральних цінностей.  

 

Передумови організації козацької гри «Сокіл» («Джура»):  

- наявність кваліфікованого, ініціативного вихователя, що заявить про своє 

бажання згуртувати учнівську молодь та дітей і вести з ними виховну роботу за 

визначеною метою за місцем проживання;  

- ініціативна та цілеспрямована на військово-патріотичне виховання 

учнівської молоді на традиціях Українського козацтва робота викладацько-

вчительського колективу навчально-виховних закладів;  

- ініціативна та цілеспрямована на військово-патріотичне виховання 

козацької молоді і підготовку її до військової служби та захисту Батьківщини 

діяльність старшини первинних осередків та районних товариств Українського 

козацтва у співпраці з місцевими структурами державної виконавчої влади.  

 

 

 



Завданнями  гри «Сокіл» («Джура») є:  

- виховання у дітей та юнацтва активної громадянської позиції, національної 

гідності і самосвідомості, любові до своєї Батьківщини – України, готовності 

захищати свій рідний край;  

- опанування козацької культурної спадщини, гри на козацьких музичних 

інструментах, козацького танцю, козацьких пісень і дум, вивчення козацького 

живопису, розпису й опорядження козацьких церков і житла, звичаїв і ритуалів, 

традицій, свят;  

- оволодіння художніми промислами, козацькими способами життя і 

господарювання на землі (в полі, огороді, саду), на пасіці, традиційними видами 

тваринництва тощо;  

- переймання козацьких забав та військових ігор, традиційних козацьких 

видів фізичної культури, спорту та військових умінь, зокрема різних видів 

єдиноборства, верхової їзди та кінного спорту, бойового танцю "Гопак" та інших 

національних військово-спортивних традицій з метою гартування козацького духу 

й тіла;  

- осягання секретів козацької кухні, здорового способу життя, козацької 

медицини, знахарства;  

- зміцнення та розвиток дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів 

України.  

 

Для виконання своїх завдань гра «Сокіл» («Джура») створює осередки, де:  

- навчає і гартує своїх членів під час занять у навчально-виховних закладах 

освіти, за місцем проживання, у літніх козацьких таборах і на зльотах;  

- щорічно проводить огляд (шляхом проведення змагань) якості вишколу 

Захисників Батьківщини, козацького військово-патріотичного виховання, 

вишколу козачат, джур козацьких і молодих козаків (за окремим положенням);  

- проводить козацькі походи, краєзнавчі, фольклорно-етнографічні експедиції 

тощо;  

- організовує і бере участь у екологічних акціях та акціях милосердя, 

культурно-просвітницьких заходах;  

- співпрацює з дитячими й молодіжними організаціями України й закордону, 

з "Пластом", "Соколом", "Січчю" та ін.  

 

Огляд якості вишколу Захисників Батьківщини, військово-патріотичного 

виховання козачат, джур козацьких, молодих і дійсних козаків у навчально-

виховних закладах, за місцем проживання, в районах, областях і на державному 

рівні організується і проводиться відповідно районними, обласними і 

Всеукраїнським (Головним) штабами гри «Сокіл» («Джура»).  

 
Виховний ідеал гри «Сокіл» («Джура»)  

 

Виховний ідеал гри – козак-лицар, свідомий, відповідальний та 

повновартісний громадянин-патріот, провідник в суспільстві. 

Завданням гри «Джура» є формування козацько-лицарського типу сучасної 

молодої людини. 

Козацько-лицарський тип людини – це шевченківський тип людини, який 

міцно укоренився в духовності і бутті українців. Домінантна ідея такої людини 



«Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!» (Т.Шевченко). Така людина завжди 

прагне стати володарем становища, господарем землі, невпинно боротися до 

перемоги з лжетеоріями, ідеями, які послаблюють процеси національного 

відродження, державотворення. Така людина всіма шляхами і засобами в 

ідеологічній, духовній сфері та конкретними і щоденними справами наближає 

«апостолів правди і науки», національних законодавців «з новим і праведним 

законом» (Т.Шевченко). Козак – людина шевченківського типу відкидає  

«пристосування до чужої сили в Україні» (М.Шлемкевич) і утверджує себе як 

«господар домовитий по своїй хаті і по своїм полі» (І.Франко). 

Лицарський тип людини – один із найвищих ідеалів українського народу, 

який утверджений в нашій національній свідомості і самосвідомості талантами, 

працею рук  і зусиллям мозку Т.Шевченка і І.Франка, Лесі Українки, М.Гоголя, 

П.Куліша, Б.Грінченка і Б.Лепкого, Є.Маланюка, О.Ольжича і Олени Теліги, 

В.Симоненка і В.Стуса і Ліни Костенко та ін. Такий ідеал українця, громадянина 

нашої держави вчені і митці, політичні, державні і громадські діячі, психологи і 

педагоги, батьки мають наповнювати сучасним духовним змістом, конкретними 

державотворчими справами. 

Сучасний козацько-лицарський спосіб життя враховує, що боротьба з 

площини «вогнем і мечем» все більшою мірою переходить у площину боротьби 

ідей – наукових, політичних, теорій, концепцій, духовних цінностей, 

інформаційних технологій та практичних справ, конкретної дії, поведінки. 

Козацько-лицарська духовність спрямовує практичну діяльність на підвищення 

добробуту українського народу, розвиток його культури, інших сфер життя, 

державотворення. 

Виховний ідеал гри «Джура» виражається в ідейних засадах, зокрема в 

козацько-лицарському кодексі честі та в трьох рисах провідної верстви – 

мудрість, шляхетність, мужність. 

 

Ідейні засади гри "ДЖУРА" виходять із лицарського покликання «Служіння 

Богові, Батьківщині, ближнім»: 

Вірність Богові та Україні – мудрість; 

Допомога ближнім (люби ближнього свого, як самого себе) – відвага або 

мужність; 

Дотримання кодексу лицарської честі (козацького Звичаю) – шляхетність. 

 

Кодекс лицарської честі 

 

Є три ключові риси провідної верстви: мудрість, шляхетність, мужність 

(відвага), які можна деталізувати наступним чином: 

1. Завжди готовий і безкорисний – це значить, що козак повсякчасно готовий 

виконати свій обов’язок Служіння Богові, Україні, іншим. Це значить, що він 

Україну та службу Їй ставить вище від усіх скарбів цього світу. 

2. Чесний – це значить, що Ім'я козака носить чесно і ніколи не сплямить 

ніяким вчинком. Він завжди дотримується високих вимог козацької моралі.  

3. Дисциплінований – це значить, що він підпорядкований і вірний аж до 

смерті Ідеї Служіння Богові, Україні, іншим, підпорядковується своїм 

провідникам та козацькому Звичаю. Він знає, що дисципліна – це основа 



організації і сила, а анархія – це руїна. Тому завжди і всюди підтримує авторитет 

України, козацтва і своїх провідників.  

4. Активний і підприємливий – це значить, що він працює і бореться всіма 

силами, використовуючи всі можливості, кожну хвилину для добра України. Він 

не знає безділля. В нього за думкою і словом іде чин, мов за блискавкою грім. Бо 

життя – це рух, боротьба, а спокій – застій і холодна смерть. Кожну Ідею, 

організацію чи людину оцінює за ділами, а не за словами. Пасивність - це 

прикмета рабства. Пасивності раба протиставляє творчу ініціативу та напружену 

активність борця-провідника.  

5. Відважний – це значить, що він завжди відважно й безстрашно 

протиставляється всім перешкодам і небезпекам. Він не знає страху. Заяча вдача 

боягуза йому чужа й гидка.  

6. Витривалий – це значить, що він завжди бореться завзято й витривало. Він 

знає, що без витривалості, доведеної аж до впертості, нема перемоги.  

7. Зрівноважений – це значить, що він завжди підтримує повну рівновагу 

духу. Життя козацьке повне трудів, перешкод і небезпек. Щоб їх побороти, щоб 

опанувати становище й зібрати всі сили для удару у відповідне місце, треба 

насамперед опанувати себе. Тому український козак і в воді, і в вогні, й у 

відкритому бою, в тріумфі чи перед лицем смерті завжди однаково спокійний, 

гордий і усміхнений. Вміє по-лицарськи перемагати і вміє по-геройськи вмирати.  

8. Точний – це значить, що він завжди дотримується точності в житті, 

включно до дрібниць.  

9. Здоровий – це значить, що він хоче бути здоровим, він хоче, щоб усе 

українське покоління було здоровим. Україна потребує сильних, здорових духом і 

тілом синів і дочок. Тому сам у міру можливостей вправляє та поширює руханку і 

спорт, не нищить свого здоров'я вживанням наркотиків, не п'є алкогольних напоїв 

і не курить, і не веде розпусного життя.  

10. Обережний – це значить, що він завжди дбає про безпеку (козацьку 

таємницю, безпеку занять).  

 

СИМВОЛІКА ГРИ «СОКІЛ» 

(«ДЖУРА») 

 
Відзнака гри. В основі символіки гри 

лежать ідейні засади. Використані три кольори 

– чорний, червоний і білий – традиційні для 

української вишивки. Тло червоне (малинове) – 

основний колір козацьких знамен. Білий 

козацький хрест – традиційна українська та 

загалом лицарська відзнака. Шабля і булава, 

звичаєві козацькі символи простого воїна та 

володаря – символи виховання добрих громадян та провідників суспільства. 

Голова козака – збірний образ воїна-лицаря-козака, ідеал, до якого слід стреміти 

молоді. Мудрість, шляхетність, відвага – три риси провідної верстви, виховання 

яких особливо потребує українська молодь. 



Курінні атрибути: Кожен курінь обирає собі ім’я визначного козацького, 

військового, державного, суспільно-політичного, культурного діяча 

всеукраїнського масштабу, чи свого краю. Члени куреня мають його шанувати, 

брати собі за приклад, знати його кращі риси, здобутки, чим він прислужився 

Україні. Назва куреня має звучати наприклад: Корсунський курінь ч.3 ім. Марка 

Жмайла (номер надає місцевий штаб відповідно до почерговості реєстрації).  

Курінний клич-гасло. Має відображати лицарсько-воїнську, козацьку 

традицію, світогляд, ідеали. Можна використати народні приказки чи прислів’я, 

латинські вислови: "Двічі не вмирати", "Або пан, або пропав", "краще вовком 

згинути, аніж жити псом", "зі щитом або на щиті". Мета – клич має ідейно 

об’єднувати всіх членів куреня, спрямовувати їх на якусь позитивну поведінку. 

Курінне знамено — це полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75x75 

см. Він складається з двох чи трьох барв. На правій (лицевій) стороні у центрі 

нашивається відзнака гри, висотою 25 см. На тій же стороні розміщуємо 

симетричний напис назви куреня. Розміри букв по висоті – 10 см. На лівій 

(зворотній) стороні без нашивок. Прапорець носиться прикріпленим до держака 

довжиною 180 см та діаметром 3 см. 

Барви куреня – будь-які два чи три кольори, вибрані куренем. Основна барва 

для всіх учасників гри "Джура" – малинова. Її можна використовувати як одну з 

барв куреня, але не як основну, а додаткову, яка виконує функції тла (фону). 

Однострій (типова форма) – має бути простий у виготовленні з елементами 

козацької тематики та традиції. Основний елемент – вишиванка. Для 

виготовлення однострою можна використати елементи обмундирування 

українського війська чи силових структур. Для участі у спортивних та польових 

змаганнях слід використовувати спеціальний одяг. 

Ройові атрибути: Назва. Має мати героїчний, козацький, патріотичний зміст. 

Найкраще, використовувати зооморфні мотиви, гумористичні, історично-героїчні, 

подекуди і фантастичні образи, зокрема з фольклору: Нічні кажани, Волоцюги, 

Гайдамаки, Сіроманці, Котигорошки, Чорні вершники, Чорні запорожці, Залізні 

вовки. Мета: створення збірного образу, який би сприймали члени рою як 

частинку себе, і це б мотивувало їх спільно наслідувати свій ідеал, співдіяти у 

досягненні перемоги. 

Відзначка – схематичне, символічне зображення назви рою. Форма: білий 

круг з чорним колом. В середині чорне зображення. Розмір – D - 5 см. Можна 

використовувати на правому рукаві однострою, на висоті середини між ліктем та 

краєм рукава на плечі. 

Вітання та звертання учасників гри «Джура». Учасники гри звертаються один 

до одного «Друже/подруго» із добавлянням імені. 

Урочисте вітання – «Слава Україні!», відповідь – «Героям слава!». 

Гасло гри «ДЖУРА» – «В єдності – сила! В силі – перемога!» (гасло 

товариства «Січ»).  

Клич: «Душу – Богові, Життя – Україні, честь – нікому». 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИХОВНА СИСТЕМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРИ  

«СОКІЛ» («ДЖУРА») 

 
Згідно з Законом України «Про освіту» навчальні заклади поділяються на 

вищі, середні, позашкільні та дошкільні. Гра „Сокіл” („Джура”) запроваджується 

в усіх зазначений навчальних закладах: 

дошкільні навчальні заклади – проводяться ознайомлюючі заходи  

з української історії та культури, вивчення українських пісень і віршів; 

середні та позашкільні навчальні заклади – проводяться заходи протягом 

навчального року за річним планом, що складається з врахуванням пропозицій 

викладених в Орієнтовному плані заходів (Додаток 1) за групами:  

     1-4 класи – козачата;  

     5-8 класи – джури козацькі;   

     9-12 класи – молоді козаки.  

 

Серед заходів гри, що проводяться у середніх та позашкільних навчальних 

закладах особливими є осіннє, зимове, весняне і літнє таборування.  

Для визначення трьох кращих роїв навчального закладу (у групах: козачата, 

джури козацькі, молоді козаки) у другій половині квітня проводиться шкільний 

етап гри (зразок Програми – Додаток 2).  

Щорічно проводяться фінальні етапи гри: 

I етап - районний (міський) – проводять районні штаби гри; 

II етап – обласний – проводять обласні штаби гри; 

III етап – Всеукраїнський – проводить Всеукраїнський штаб гри. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРИ  
 

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАГИ 

 

Успіх будь-якої справи залежить від таких факторів – добре сформульованої 

ідеї, розробленого шляху (способу її досягнення), успішно підібраних кадрів та 

їхньої самоорганізації для досягнення мети (структура), ресурсів, потрібних для 

досягнення поставлених завдань. 

Кадри і спосіб їхньої організації в якусь спільноту заради досягнення мети є 

визначальним, адже результат в переважній більшості спрямований саме на 

людину (особистість). Особливо, якщо ми говоримо про виховний процес. 

Психологія, соціологія, педагогіка шляхом багатьох емпіричних 

експериментів, спостереження визначили, що найкраща організаційна форма для 

виховання, навчання і розвитку особистості є мала група. Оптимально це 6-8 осіб. 

На цій основі і визначено ідею «рою» як найменшої базової структурної 

одиниці в грі «Сокіл» («Джура»). 

Стоїть питання, хто має бути провідником рою? Однозначно член рою, юнак. 

Адже гра дитячо-юнацька. Саме плекання отого ройового отамана, лідера малої 

групи і є ключова ціль виховного процесу. Чому? Тому що саме авторитет з числа 

однолітків може найкраще заохотити до плекання в собі громадянських чеснот, до 

позитивної поведінки, до перемоги в грі. Підготовлений ройовий і добре 

зорганізує, і проведе збірку рою, і тренування. Підлітки і юнаки найкраще 



визнають авторитет рівного собі, аніж дорослого. Саме в такому віці 

спостерігається «бунт» проти старшого покоління. Праця в гурті пробуджує в 

молоді здорові амбіції, прагнення бути кращим, вирізнитись, здобути щось. І це 

якраз добра умова для розвитку характеру, сили волі, світогляду. Завдання 

виховника корегувати цей процес, щоб він не вийшов за рамки безпеки та моралі. 

Яка ж роль виховника (вчителя, старшого козака)? Не вести, а допомагати. Не 

повчати, а давати добрий приклад. Бути старшим другом. 

На жаль, в переважній більшості в системі освіти можна спостерігати, що 

вчитель-організатор вирішує і відповідає практично за все. І як після цього 

виросте відповідальне, свідоме і повновартісне майбутнє покоління? Але ж 

українська педагогічна наука в роки незалежності констатувала, що навчально-

виховний процес – це суб’єкт-суб’єктний процес. Слід пам’ятати, що у вихованні 

особистості дуже важливим є виховання відповідальності, обов’язку, 

самостійності, самосвідомості, рішучості, ну і звісно свободи особистості 

(основна риса козака-воїна!), а без надання можливостей це здобути шляхом 

практикування, праці, гри, навчання – неможливо. 

Обмежує педагогів страх. Так, страх за себе. Доводиться постійно чути, що з 

дітьми може щось статися, і як їм можна дати трохи свободи, якщо вони такі 

шибайголови! 

Це зокрема зумовлено системою юридичної відповідальності педагогів під 

час організації масових акцій, організованих поїздок з дітьми тощо. Перше, що 

доводиться дізнаватись під час планування якогось заходу – ви несете 

відповідальність за дітей, якщо з ними щось станеться, то будете мати проблеми 

(аж до кримінальної відповідальності). І хіба може вчитель в таких умовах думати 

про цілі виховного процесу? Він думає за себе. І плюс йому не платять за щось 

більше, як просто відбути свою роль. Звісно безпека і здоров’я дітей мають 

якнайкраще зберігатись, але аргумент, що «заняття фізкультури не треба 

проводити, тому що там помирають діти» є безглуздим і навіть злочинним. Є в 

народі вислів – «береженого Бог береже». Це означає – хто зробив основні заходи 

безпеки (інструктаж, перевірка інвентарю та спорядження, території і т.д.), той 

має покладати надію на Бога і не переживати, що щось трапиться. Бо трапитись 

може завжди щось, а це в руках вищих сил і від нас не залежить.  

 

СТРУКТУРА 

 

Організація гри „Сокіл" („Джура") в навчальних закладах здійснюється на 

основі Положення, інструктивно-методичних  та інших нормативних документів. 

Систему обов’язкових взаємопов’язаних форм організації гри в навчальному 

закладі складають заходи, що проводяться протягом навчального року. 

В організації гри бере участь весь педагогічний колектив навчального 

закладу, учні, студенти, молодь, громадські організації, об’єднання, клуби, що 

працюють на базі навчального закладу тощо.  

 Керівник навчального закладу забезпечує необхідні умови для проведення 

гри; здійснює контроль за виконанням вимог нормативних документів з 

організації гри. 

Заступник з навчально-виховної роботи організовує семінари, педагогічні 

ради, засідання методичних об’єднань, де розглядаються питання козацької та 

народної сімейної педагогіки, контролює наявність матеріалів національно-



патріотичного змісту в навчальних кабінетах, світлицях, музеях навчального 

закладу та їх використання в навчальному процесі. 

Організатор позакласної та позашкільної роботи (педагог-організатор) 

контролює роботу  дитячих об’єднань, секцій, клубів тощо; організовує заняття з 

учителями, класними керівниками, педагогічними та іншими працівниками для 

підготовки їх до керівництва грою, залучаючи з цією метою членів штабів 

проведення гри усіх рівнів, працівників Центрів туризму та краєзнавства (Станцій 

юних туристів), Будинків дитячої творчості тощо; залучає шефів, спонсорів, 

батьків, громадські організації до проведення дитячо-юнацької військово-

спортивної патріотичної гри як у навчальному закладі, так і за місцем 

проживання; організовує пропаганду здорового способу життя та козацькі 

принципи і ідеали серед учнівської та студентської молоді, педагогічного 

колективу, батьків, громадськості. 

Відповідальний за проведення гри (призначається наказом керівника 

навчального закладу із числа педагогічних працівників за їх згодою) – разом з 

адміністрацією, педагогічним колективом, громадським активом навчального 

закладу складає план заходів щодо проведення гри, допомагає визначати завдання 

на навчальний рік та перспективу, проводить заняття з педагогами, вчителями, 

класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, а також з активом  

з підготовки їх до проведення гри; забезпечує подання відповідних документів до 

управлінь освіти і науки та штаби; організовує проведення операцій та масових  

заходів у рамках гри; допомагає в організації походів, експедицій, екскурсій, 

змагань, зльотів,  вікторин, конференцій, вечорів; проводить інструктажі з техніки 

безпеки; веде облік роботи, здійснює реєстрацію іменних заявок, інших 

необхідних документів щодо організації та проведення гри; здійснює 

безпосереднє керівництво проведенням фіналу гри у навчальному закладі. 

Вчитель (викладач) фізичної культури організовує фізичну підготовку та 

контроль фізичного стану учасників гри; слідкує за наявністю в навчальному 

закладі необхідного спорядження та інвентарю, його поповненням та зберіганням; 

організовує  змагання, бере участь у підготовці та проведенні фіналу гри у 

навчальному закладі. 

Вчитель (викладач) початкової військової підготовки (навчального предмету 

«Захист Вітчизни») організовує стройовий вишкіл, вогневу підготовку 

(обладнання тирів та стрільби із різних видів зброї), практичні заняття у 

військових частинах, частинах внутрішніх військ, МВС, частинах річкового та 

морського флотів, прикордонних військ тощо; організовує та проводить польове 

таборування, навчає практичним навичкам застосування засобів індивідуального 

захисту, способу виживання у несприятливих умовах, топографії, геодезії та 

картографії; тактики ведення бою інше, слідкує за наявністю в навчальному 

закладі необхідного спорядження та інвентарю, його поповненням та зберіганням; 

організовує  змагання, бере участь у підготовці та проведенні фіналу гри у 

навчальному закладі. 

 Вчитель (викладач) впроваджує ідейні принципи козацької педагогіки в 

навчально-виховний процес, викладає предмет з урахуванням національно-

патріотичних інтересів держави, є консультантом одного із напрямів роботи в 

організації та проведенні гри; організовує та бере участь у проведенні заходів, 

передбачених планом роботи з організації та проведення гри у навчальному 

закладі. 



Медичний працівник здійснює медичний контроль за станом здоров’я, 

обслуговує  масові заходи; проводить інструктаж  відповідальних за санітарно-

гігієнічну роботу, навчає їх надавати першу долікарську допомогу; допомагає у 

комплектуванні аптечки. 

Бібліотекар навчального закладу комплектує у бібліотеці тематичний розділ 

літератури національно-патріотичного спрямування, методичних матеріалів; 

організовує виставки, зустрічі з письменниками, вченими-краєзнавцями, 

істориками, спортсменами, працівниками музеїв, активістами національно-

патріотичних організацій та об’єднань, ветеранами, сучасними козаками тощо. 

Козацька старшина гри. На чолі кожної структурної козацької одиниці гри 

стоїть виборна козацька старшина: у рої – ройовий; у чоті – чотовий; у сотні – 

сотник, писар, осавул, хорунжий; у курені – курінний отаман, писар, обозний, 

осавул, хорунжий, бунчужний, скарбник, суддя, довбуш, товмач.  

Козацька старшина обирається терміном на один рік на звітно-виборних 

(Великих) Радах у вересні поточного року і здійснює керівництво товариством у 

період між радами. Рада є найвищим органом козацького самоврядування.   

Курінна старшина розробляє і узгоджує з керівництвом навчально-виховного 

закладу Регламент і Типовий план-графік діяльності куреня на рік.  

Гра проводиться під батьківською опікою дорослих козаків. Серед них мають 

бути особи, які безпосередньо проводять виховну роботу серед козачат, джур 

козацьких та молодих козаків. Вони називаються козаками-наставниками.  

Їх призначає місцеве або районне товариство Українського козацтва, або  

їх запрошують до праці самі джури козацькі та молоді козаки.  

Козаки-наставники і почесні козаки беруть участь у всіх видах роботи 

козацької старшини, але мають лише дорадчий голос і не голосують. Вони мають 

право первинного вето, накладати попередньо заборону на рішення Ради. Але 

якщо через деякий час Рада повторно ухвалить те ж саме рішення, воно набуває 

чинності.  

 

Контрольними заходами, що дозволяють оцінити якісну підготовку школярів 

за програмою гри, є фінальні етапи – шкільні, районні, обласні та всеукраїнський, 

що проводяться протягом поточного навчального року.  

За результатами шкільного, районного та обласного етапів гри визначаються 

кращі рої відповідно – навчального закладу, району, області у трьох групах  

(1-4 класи, 5-8 класи, 9-12 класи). Для організації та проведення районних  

і обласних етапів залучаються представники військових комісаріатів, військових 

частин, козацьких та інших патріотичних організацій.   

Шкільні етапи гри, як правило, проводяться у березні-квітні.  

Районні етапи гри – також у березні-квітні. Участь у районному етапі гри 

беруть по одній команді від навчального закладу.  

Обласні етапи гри – у квітні-травні. Участь в обласному етапі гри беруть по 

одній команді від району.  

До участі у Всеукраїнському етапі гри допускаються по одному рою від 

Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя. 

Для участі у районному, обласному чи всеукраїнському етапі гри від 

начального закладу визначається один клас на базі якого формується рій у складі 

8 осіб (6 хлопців, 2 дівчини). У кожному рою визначається провідник – ройовий. 

Рій має пройти паспортизацію згідно додатку 2 та виконати умови відбірного 

етапу підготовки до участі у фінальному етапі.   



 

Як же мають бути об’єднані рої в системі гри на рівні школи? І яке має бути 

охоплення грою учнів? Якщо говоримо про реальний результат, то 

відштовхуватись найперше слід від критерію якості. Краще менше, але краще. Гра 

«Джура» для загалу має бути чимось особливим, куди не кожен може потрапити 

просто так. Гра має бути для кращих учнів, еліти школи. Чому? Тому що якщо 

накинемо гру на маси, то розмиємо суть і ідею. Цей шлях вже проходили з 

«козачатами», «соколами», «січами», які в дев’яностих масово створювались по 

школах. Звісно для загалу школи варто проводити кілька разів змагання на 

козацьку тематику: козацькі забави, військово-спортивну спартакіаду, конкурс 

пісенної творчості, мандрівки місцями козацької школи. Але це мають бути 

масові разові акції, які даватимуть учням тільки базовий загально виховний ефект 

(добре враження про гру). 

Отже, на рівні школи достатньо створення одного куреня чисельністю 3-5 

роїв по 8-10 осіб кожен імені визначного громадського, культурного, військового 

діяча, бажано із даної місцевості. 

Бути членами постійно діючого структурного об’єднання на рівні школи 

мали б кращі учні, дібрані за принципом якості: здібностей, заслуг в змаганнях, 

доброї поведінки, успішності в навчанні, лідерським якостям тощо. І якщо хтось 

хоче потрапити в козацьке учнівське товариство – має досягнути визначених 

критеріїв. 

Практичний досвід свідчить, що ефективна чисельність становить 3-5 роїв (20 

– 40 учнів). Такою чисельністю легше управляти, координувати, організовувати 

до праці. 

Провід куреня мали б складати старшокласники, кращі з молодих козаків, які 

б могли бути прикладом і авторитетом для інших. 

Начальником шкільного штабу гри «Сокіл» («Джура») («Батьком» шкільного 

козацького куреня) мав би бути вчитель (історії, Захисту вітчизни, фізкультури 

тощо), якого це реально цікавить, а не у зв’язку з виконанням своїх обов’язків. 

Або довірена особа з місцевої козацької організації, якому дирекція школи 

довіряє опікуватись учнями. Один із принципів гри – добровільність. 

Педагоги, дотичні до впровадження гри «Джура» (заступник директора з 

виховної роботи, педагог-організатор, вчитель історії, вчитель предмету «Захист 

Вітчизни», вчитель фізкультури, інструктор з туризму, краєзнавства, бібліотекар, 

вчитель української мови та літератури, класні керівники, завгосп) плюс 

представники місцевих козацьких, ветеранських, офіцерських організацій мали б 

складати шкільний штаб із впровадження гри та виступали відповідальними 

інструкторами-спеціалістами в системі навчання та підготовки Джур. 

Свого представника в шкільному штабі мала б мати Батьківська рада – орган 

з числа батьків дітей, що є членами куреня. Вони б могли якнайкраще допомагати 

діяльності куреня, зокрема фінансово. 

Начальник шкільного штабу мав би входити в свою чергу до районного 

штабу гри (загальну структури див. в додатку). 

В обласний (де треба в районний) штаб мали б входити діловоди: із орг-

кадрових питань, заступник начальника Штабу і відповідальний за безпеку 

(суддя), з інформації (писар), з організації масових заходів (осавул), з 

програмного та методичного забезпечення (хорунжий), , із фінансово-

господарських питань (скарбник). Інші члени Штабу мали б визначатись за 

потребою. 



КАДРИ. 

Звісно, було б добре грою охопити якомога ширші вікові категорії учнів. Але 

усе з розвитком і поступово. Починати слід із старшокласників 9-10 клас. 

Далі поступово поширювати вплив на 5-8 класи. Якщо з кожного потоку було 

організовано по 1 рою, то якраз і виходить 5-6 роїв. Це є достатня чисельність для 

розгортання діяльності куреня. 

Прийом в члени куреня варто здійснювати поступово. Спочатку кандидат має 

написати власноручно заяву, яку погоджують батьки. Випробувальний період мав 

би складати 2-3 місяці для прихильника. 

Далі його слід було б прийняти в новаки – так називали козаки добровольців, 

що тільки зголосились в козаки. Термін «козачата» є не зовсім вдалим, оскільки 

має трішки зневажливе і образливе забарвлення. Його варто уникати. 

Термін для новака мав би складати від кількох місяців до року-півтора, 

залежно від старанності і готовності. 

Наступним, основним ступенем мав би бути «джура». В козаків – це той, хто 

здобував всі премудрості козацької науки і готувався стати воїном. Термін 

складав до 7 років. 

Для джур варто було б розробити 3 проміжні ступені зрілості, які б 

відображали зростання в «козацькій науці» (це завдання на перспективу, на кілька 

років. Зокрема на основі пропозицій практиків). Хороший приклад є в Пласті, де є 

три проби пластунської Програми. 

Тривалість періоду цього ступеня мала б скласти від 3 до 5 років (6-10 клас). 

Ті із джур, які б пройшли повний курс підготовки, навчання, відповідали б 

ідейним засадам, мали б достатньо сформований характер, волю та світогляд, - 

могли б пройти стати молодиками – так називали козаки тих із них, хто 

готувались вже незабаром стати правдивими воїнами, які закінчили курс 

підготовки і вже чекали своїх випробувань, першого бою. 

Вимоги до прийняття в козаки до нас дійшли такі: переплисти Дніпро, пройти 

на чайці пороги, відбути один морський похід. 

Тому і в виховній системі гри «Джура» для молодиків, що хочуть стати 

козаками, мали б бути певні випробування. Найперше варто було б їх перевіряти 

на провідницькі, лідерські здібності. Перевіряти характер та силу волі. Перевіряти 

здатність організовувати щось суспільно-корисне для інших. 

Це б мала бути підсумкова система завдань, випробувань, пройшовши які 

молодик міг би стати козаком. 

Посвячення в козаки варто б було проводити в урочистій обстановці, за 

участю колективу всієї школи, батьків, священників, досвідчених козаків. Тоді 

обряд вартував свого змісту, оскільки кандидат на посвячення пройшов би за роки 

хороший вишкіл плекання свого характеру, сили волі, духу і світогляду. 

Це була спроба загалом коротко описати шлях крізь гру «Сокіл» («Джура») 

учня школи від нерішучого, сором’язливого ще новака до козака, готового 

свідомо і жертовно прислужитись Богові, Україні та ближнім. 

Повноцінно цей шлях буде описано після узагальнення величезного досвіду, 

накопиченого протягом кількох років безпосередньої праці в школі. 

 

 

 

 

 



ФОРМИ ЗАНЯТЬ В ГРІ  

 
Основна форма виховної роботи із учасниками гри – це проведення 

щотижневих (чи раз на кілька тижнів) збірок (сходин) рою із виховником або 

самостійно (коли вже здобули досвід і отримали право від курінного та 

начальника штабу). Тривалість – до 2 год.  

На сходинах рекомендованими елементами є:  

- Відкриття із шикуванням, звітом про присутність, молитвою та вітанням; 

- Підсумок виконання доручень, завдань, справ із попередньої збірки; 

- Гутірка-бесіда на якусь визначену важливу тему що стосується Програми 

гри; 

- Рухливі, розвиваючі, інтелектуальні ігри; 

- Співи, вивчення козацьких пісень, танців; 

- Інструктаж-навчання якихось козацьких вмінь, знань (чи якісь ремесла, 

промисли, чи військова майстерність тощо відповідно до Програми гри); 

- Майстерка – виготовлення чогось своїми руками 

- Вивчення основ козацького впоряду (стройова підготовка); 

- Закриття із шикуванням, звітом, молитвою. 

Слід пам’ятати, що до планування треба підходити творчо, з козацьким 

гумором і кмітливістю, і пам’ятати про мету, нащо це все робиться. Не треба діяти 

шаблонно. Детальніше про використання подібної форми праці можна 

почерпнути в скаутській методиці, зокрема в Пласті. 

Окрім базових сходин варто практикувати спеціалізовані заняття: 

тренування, довгострокові майстерки, репетиції, перегляд фільмів і їх 

обговорення тощо. 

Особливо варто звернути увагу на тренування із спорту, зокрема козацьких 

бойових мистецтв. Спорт і бойові мистецтва по особливому зближують людей, 

плекають характер, волю і світогляд, загартовують тіло і дух. 2-3 рази в тиждень 

по 1,5-2 год – це була б дуже хороша складова впровадження гри «Джура». 

На тренуваннях можна проводити паралельно із фізичними вправами і ідейну 

підготовку, і розмови на цікаві теми, і виховання лицарських чеснот. Відкривати і 

закривати молитвою та співом гімну та козацьких пісень. Тренування можна 

проводити для всього загалу шкільного куреня. 

Постає питання тренера-спеціаліста. Ось тут потрібно спрацювати системі 

освіти в цілому. З одного боку дати зелене світло козацьким національним 

єдиноборствам, посприявши їх визнанню як національних видів спорту, з іншого 

боку в навчальних закладах фізкультури і спорту відкрити курси їх вивчення. 

Зацікавленим педагогам сприяти освоєнню козацьких бойових мистецтв шляхом 

участі в навчальних семінарах, вишколах, тренінгах, які проводять відповідні 

козацькі організації: Центральна Школа Бойового Гопака, Федерація «Спас» та ін. 

Загалом місцеві козацькі товариства могли б саме тут прислужитись дуже добре, 

надавши кадри для проведення тренувань із козацьких бойових мистецтв із 

дітьми. 

Молодий вчитель фізкультури може за кілька місяців освоїти базові елементи 

котрогось із бойових мистецтв, і по ходу починати навчати дітей, при тому і 

самому навчаючись. 

Окрім тренувань із козацьких єдиноборств було б добре, щоб діяв гурток чи 

секція додаткової військово-спортивної підготовки на основі курсу «Захист 



Вітчизни». На його заняттях, які можуть відбуватись раз на 2 тижні/місяць, 

молоді козаки могли б засвоювати основи початкової військової підготовки, 

більше знайомитись із військом, більше стріляти із пневматичної чи 

страйкбольної зброї.  

Для дівчат можна було б організувати спеціалізовані заняття гуртків по 

народному мистецтву, фольклору тощо. Якщо є бажаючі серед них для занять на 

тренуваннях із бойових мистецтв чи військово-спортивної підготовки, то можуть 

спробувати. Якщо їм це сподобається, то може бути і досить успішний результат. 

Дівчата загалом більш старанніші в такому віці, зокрема і щодо тренувань. Навіть 

в стрільбі часто є випадки, що вони краще себе показують. 

1 раз в місяць для куреня є добре організувати виїзд на мандрівку чи 

прогулянку. Наприклад:  

- похід вихідного дня в гори, місцевий ліс, на річку, де вивчати основи 

туризму, таборування в польових умовах; 

- Екскурсія в краєзнавчий, історичний, художній музей в обласному центрі; 

- Відвідини вистави в театрі, чи перегляд фільму на козацьку чи національну 

тематику; 

- Виїзд на козацький чи етнофестиваль; 

- Екскурсія на тематику «Козацькими чи бойовими шляхами українського 

народу». 

На осінні, зимові, весняні канікули добре організовувати 2-3 денні 

таборування, де проводити козацький вишкіл на якусь тематику: козацькі бойові 

мистецтва, життя в природі, козацький побут, ремесла та промисли, мистецтво 

козаків-пластунів тощо. 

Влітку, після завершення шкільного навчання, шкільний козацький курінь 

організовує свій табір тривалістю принаймні 1 тиждень, а краще два, де б він 

підсумовує працю за рік, здобуває практичні знання, вміння, навички в польових 

умовах. 

Організацію наметових таборів варто проводити в співпраці із козацькими та 

молодіжними виховними організаціями, військовими частинами, туристичними 

чи спортивними клубами чи організаціями. 

Найбільший досвід по організації виховно-вишкільних таборів для молоді 

можна почерпнути в скаутській методиці, зокрема в Пласті. 

Щодо річного календарного циклу загалом, то він має мати такі складові: 

- Відкриття року. (Свято Покрови) – День Українського козацтва. Доцільно 

провести марш в одностроях з піснями масовий захід із вшанування козаків та 

їхньої звитяги, яка відбувалась у вашому регіоні, святкові змагання «козацькі 

забави» тощо. 

- День Збройних сил. (6 грудня). Проведення спартакіади із військово-

прикладних видів спорту. Для молодших учнів – полегшені спортивні змагання. 

- Різдвяні свята. Вивчення народних звичаїв та обрядів, колядування, 

вечорниці. 

- «Пам’ятай про Крути». 29 січня. Вшанування Подвигу молодих юнаків, що 

показали приклад звитяги в ім’я України. Інформаційно-просвітницька кампанія 

серед дітей та молоді. Концерт молодіжної патріотичної пісні. 

- «Молодь пам’ятає героїв». Березень-квітень. Краєзнавчі мандрівки із 

відновленням та упорядкуванням могил Героїв різних років. 

- Підсумкові районні, обласні змагання гри «Джура» - травень. 



- Літнє таборування. 

Це є загальний рекомендований кістяк, який треба творчо доповнювати і 

розвивати. 

Насамкінець щодо форм занять, то потрібно максимально прагнути, щоб 

юнаки побільше робили самостійно – готували гутірку, гру, майстерку, співи, 

план проведення мандрівки чи екскурсії тощо. 

 
КЕРІВНИЦТВО ГРОЮ  

 
Організатором Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

„Сокіл" („Джура") є Міністерство освіти і науки України спільно із зацікавленими 

у національно-духовному та військово-патріотичному вихованні молоді 

міністерствами і відомствами України у відповідності до Концепції національно-

патріотичного виховання молоді.  

На кожному адміністративному рівні керівництво процесом національно-

духовного відродження і методичне керівництво грою „Сокіл" („Джура") 

здійснюють відповідні органи управління освітою і наукою з активною і 

узгодженою участю відповідних органів управління фізкультурою, спортом та 

туризмом, військовими резервами та їх медичним забезпеченням, козацькими та 

іншими громадськими організаціями.  

Загальне керівництво проведенням гри «Сокіл» («Джура»)» здійснює відділ 

позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти  

і науки України. 

Безпосереднє керівництво організацією та проведенням гри та організаційно-

методичне забезпечення здійснює Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. 

 

Практичне керівництво грою здійснюють штаби гри: 

- на всеукраїнському рівні – Головний штаб; 

- на республіканському рівні в АР Крим – Республіканський штаб; 

- на обласному рівні – Обласні штаби; 

- в містах Києві та Севастополі – Міські штаби; 

- в областях і в містах – Районні штаби.  

До складу штабів гри залучаються (за згодою) представники міністерств  

і відомств зацікавлених в організації гри.  

 

Місцеві штаби: 

- здійснюють організаційне і методичне керівництво грою; 

- розробляють пропозиції щодо організації гри і вишколу козаків; 

- проводять навчання консультантів, курінних та сотенних отаманів;  

- проводять огляди, операції, змагання, фінали;  

проводять підсумки, узагальнюють і пропагують кращий досвід роботи через 

пресу, радіо, телебачення, здійснюють контроль за ходом гри, вишколом козаків і 

виконанням наказів Головного штабу, вимог положень і програм. 

 



 

 

 

 

ФОРМИ СПІВПРАЦІ ОРГАНІЗАТОРІВ ГРИ  

З КОЗАЦЬКИМИ ТА ПАТРІОТИЧНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 
Питання співпраці (допомога громадськості): 

1. Представники козацьких і громадських організацій залучаються до роботи 

місцевих штабів (входять до їхнього складу). 

2. Надають матеріали для розробки «Методичних рекомендацій щодо змісту 

та форм організації гри «Сокіл» («Джура»). 

3. Проводять у навчальних закладах інформаційно-роз’яснювальну роботу 

щодо впровадження гри.  

4. Надають допомогу у створенні в навчальних закладах осередків дитячих і 

молодіжних козацьких організацій.  



5. Надають допомогу у формуванні в навчальному закладі структури гри.  

6. Здійснюють шефство над навчальним закладом і надають шефську 

допомогу. 

7. Допомагають місцевим штабам гри та навчальним закладам в організації 

та проведенні фінальних етапів (шкільного, районного, обласного, 

всеукраїнського). 

8. Спільно з шкільними вихователями та вчителями проводять таборування 

школярів. 

9. Спільно з шкільними вихователями та вчителями проводять туристичні та 

краєзнавчі походи школярів.   

10. Надають допомогу в організації та беруть участь у екскурсійних поїздках 

школярів.  

11. Проводять секційну роботу (козацьке бойове мистецтва, історичні та ін.) 

в навчальних закладах.  

 
ЯК РОЗПОЧАТИ РОБОТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ГРИ  

В НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ (РАЙОНУ, МІСТА) 
 

1. Виявити навчальні заклади, що хочуть брати участь у грі: 

Школи: 

 які «діють як козацькі республіки»; 

 в яких «самоврядування здійснюється на засадах козацької республіки»; 

 в яких «робота козацького колективу проводиться на засадах козацької 

педагогіки»; 

 в яких діють гуртки «Джура».  

Ліцеї з підсиленою військово-спортивною підготовкою – діють як козацькі 

ліцеї.  

2. Встановити контакти з керівництвом: 

 Обласних (районних, міських) органів освіти; 

 Обласних центрів туризму та краєзнавства; 

 Центрів військово-патріотичного виховання.  

3. Встановити контакти з місцевими осередками громадських патріотичних 

організацій.  

4. Сформувати ініціативну групу, яка проведе роботу по створенню 

Обласного (районного, міського) штабу гри. 

 

Розпорядженням голови облдержадміністрації буде: 

  утворено Обласний штаб з проведення Всеукраїнської гри „Сокіл” 

(„Джура”); 

 організована робота в школах по підготовці шкільних роїв до участі у 

фінальних етапах гри; 

 забезпечено проведення 1-го (районного, міського) та 2-го (обласного) 

етапів гри; 

 організована підготовка рою-переможця обласного етапу до участі  

у 3-му (всеукраїнському) етапі гри; 



 визначено порядок залучення козацьких та інших патріотичних 

громадських організацій до військово-патріотичної, пошуково-краєзнавчої, 

спортивно-масової, оборонно-масової, культурно-просвітницької роботи серед 

дітей та учнівської молоді; 

 визначено порядок фінансування.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРИ  

В НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: 
 

 Включення українських дітей і молоді в систему національно-патріотичного 

виховання (всі області за спільним сценарієм). Відбувається процес підготовки 

громадян – патріотів української України (народ – патріот). 

 Залучення до виховання учасників гри представників громадських 

патріотичних організацій (позитивного досвіду).   

 Громадські патріотичні організації отримують можливість поширити свій 

вплив на величезну кількість учнів (студентів), відібрати із числа учасників гри 

кандидатів для поповнення своїх лав. 

 Громадські патріотичні організації отримують можливість готувати на своїй 

базі виховників гри та проводити свої внутрішні виховні заходи із своїм 

членством під «вивіскою гри Джура», що  полегшує роботу з місцевою владою. 

 Поширення цієї роботи у вищих навчальних закладах.  

 Підбір і підготовка студентів як виховників гри та виховників літніх 

оздоровчих таборів, які проводяться органами державної влади. Їхня підготовка 

на базі вишкільних таборів громадських патріотичних організацій. 

 Органи освіти активізують роботу з питань національно-патріотичного 

виховання, поповнюються українськими освітянськими кадрами.  

 Видання для організаторів гри науково-методичної літератури з 

національно-патріотичного виховання. 

 Підготовка: 

вчителів допризовної підготовки; 

вчителів для шкіл (особливо з предметів української літератури й мови, 

історії, фізичної підготовки);  

вихователів для дитячих садків. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАЛЬНИХ ЕТАПІВ ГРИ  

 
Організація: 

I (районного, міського),   

II (Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського 

міських),  

III (Всеукраїнського) етапів гри «Сокіл» («Джура») 

 
Заходи, що проводяться під час фінальних етапів гри  

розподіляються на такі блоки: 
  

1. Державницький блок. 

2. Військово-патріотичний блок. 

3. Туристично-краєзнавчий блок. 

4. Історично-мистецький блок. 



5. Козацький вишкіл. 

 

Державницький блок.  

1. Виконання ритуалів підняття Державного прапора України і виконання 

Державного гімну (два рази на день). 

2. Урочистості з нагоди відкриття (закриття) етапу гри в обласних 

(районних) центрах за участю місцевої влади: 

- парад вулицями міст; 

- урочиста частина (нагородження переможців); 

- концерт місцевих колективів; 

- показ бойового мистецтва силами спеціального призначення  

ЗС України. 

Військово-патріотичний блок. 

1. Стройова підготовка (впоряд). 

2. Боротьба. 

3. Рятівник (надання першої медичної допомоги). 

4. Стрільба (з пневматичної зброї). 

5. Проживання у військовій частині 1-2 доби. 

6. Ознайомлення з умовами розміщення та бойової підготовки 

військовослужбовців, з історією військової частини, зі зразками військової 

техніки. 

7. Виконання вправи навчальних стрільб з автомата АК-74. 

Туристично-краєзнавчий блок. 

1. Таборування. 

2. Смуга перешкод. 

3. Походи. 

4. Вивчення природи та історії краю (Відун). 

Історично-мистецький блок.  

1. Ватра (мистецьке представлення рою). 

2. Відун (військово-історична вікторина). 

Козацький вишкіл.  

1. Обладнання таборів (елементи охорони і оборони). 

2. Несення вартової та внутрішньої служби (нічні тренування). 

3. Протидія диверсійним групам. 

4. Харчування (самостійне приготування) і використання “сухого пайка”. 

 
Табір всіх етапів гри забезпечують: 

 

1. Група від органів освіти, туризму, молоді та спорту.   

2. Головна суддівська комісія.  

3. Козацька старшина табору: похідний отаман, осавул, хорунжий, 

бунчужний, обозний, писар – виконання щоденної програми заходів, осавульська 

служба, несення козацької служби учасниками. 

4. Волонтери – проведення змагань і виховних заходів з учасниками фіналу.   

 

I (РАЙОННИЙ, МІСЬКИЙ), 

II (КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, ОБЛАСНИЙ, КИЇВСЬКИЙ ТА 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИХ) ЕТАПИ ГРИ 

 



Заходи щодо організації I (районного, міського) та II (Кримського 

республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських) етапів 

гри здійснюються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, 

управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій спільно з відповідними штабами гри. 

До складу штабу гри, як правило, входять: представники управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації, сектору мобілізаційної роботи апарату 

обласної державної адміністрації, сектору взаємодії з правоохоронними органами 

та оборонної роботи апарату обласної державної  адміністрації, обласного 

військового комісаріату за участю інших органів виконавчої влади, виконавчої 

дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності, обласної ради українського козацтва, молодіжних 

патріотичних організацій та інших громадських організацій військово-

патріотичного спрямування.  

Склад штабу затверджується розпорядженнями відповідних голів 

адміністрацій. 

Тривалість I (районного, міського) етапу гри 3-дні.  

Тривалість II (Кримського республіканського, обласних, Київського та 

Севастопольського міських) етапу гри 5-10 днів.  

 
 

III (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ) ЕТАП ГРИ  
 
Заходи щодо організації III (Всеукраїнського) етапу гри здійснюються 

Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді 

спільно з Головним штабом гри.  

Тривалість III (Всеукраїнського) етапу гри 10-12 днів.   

До участі у III (Всеукраїнському) етапі грі допускаються рої (по одному) від 

Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя. 

Письмові підтвердження про участь у Всеукраїнському етапі потрібно 

надіслати на адресу Українського державного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. 

 

Заходи, передбачені I, II і III етапами гри, здійснюються поетапно: 

1-й етап: відбірний: 

 інформування учнів шкіл про гру "Сокіл" ("Джура"); 

 виконання роями попередніх завдань для участі у змаганнях;  

 розгляд заявок на участь роїв у грі; 

 зарахування кращих роїв до участі в етапах.  

Організаційною основою гри є добровільне об'єднання юнаків і дівчат  

у рої, що створюються в школах під керівництвом штабів гри.  

Для участі у відбірному турі рої повинні виконати три завдання:  

 

Перше завдання – придумати атрибутику рою: назва, відзначка, ройовий 

клич-девіз, ройове гасло-позивний, прапорець встановленої форми із своїми 

барвами, типова форма-однострій. 



Назва повинна мати героїчний, козацький, патріотичний зміст. Найкраще 

використовувати зооморфні мотиви, гумористичні, історично-героїчні, подекуди і 

фантастичні образи, зокрема з фольклору: напр. Нічні кажани, Гайдамаки, 

Котигорошки, Чорні вершники, Чорні запорожці, Залізні вовки.  

Мета: створення збірного образу, який би сприймали члени рою як частинку 

себе, і це б мотивувало їх спільно наслідувати свій ідеал, співдіяти у досягненні 

перемоги. 

Відзначка – схематичне, символічне зображення назви. Форма: біле коло з 

чорним кантом. Всередині – зображення назви чорним кольором. 

Ройовий клич-девіз. Має відображати лицарсько-воїнську, козацьку 

філософію, світогляд, ідеали. Можна використати народні приказки чи прислів'я, 

латинські вислови: "Двічі не вмирати", "Або пан, або пропав", "Краще вовком 

згинути, аніж жити псом", "Зі щитом або на щиті".  

Мета – клич має ідейно об'єднувати всіх членів рою, спрямовувати їх  

на позитивну поведінку. 

Ройове гасло-позивний: напр. "Пугу-Пугу" – "Козаки з лугу" чи "Сонце 

сходить" – "буде день".  

Мета – використання під час змагань, зокрема теренової гри, "Квесту"  

для зв'язку зі своїми.  

Прапорець встановленої форми із своїми барвами. 

Прапорець  –  це полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75x75 см. Він 

складається з двох чи трьох барв. На правій (лицевій) стороні прапорця  

у естетично гарному місці нашивається відзнака рою, висотою 25 см. На тому 

самому боці розміщуємо симетричний напис назви рою. Розміри літер по висоті – 

10 см. На лівій (зворотній) стороні прапорця не поміщуємо ніяких нашивок. 

Прапорець носиться прикріпленим до держака довжиною 180 см та діаметром  

3 см. 

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

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

рою. Основна барва для всіх учасників гри "Джура" – малинова, її можна 

використовувати як одну з барв рою, але не як основну, а додаткову, яка виконує 

функції тла (фону). 

Типова форма-однострій має бути простою у виготовленні з елементами 

козацької тематики та традиції, основний елемент – вишиванка. Представники 

команд від молодіжних та козацьких організацій чи шкільних установ, де  

є визначено однострої, можуть використовувати їх для представлення себе під час 

гри. Для участі у спортивних та польових змаганнях слід використовувати 

спеціальний одяг. 

Для виготовлення однострою можна використати елементи обмундирування 

української армії чи силових структур різних часів. 
 
Друге завдання (Бог і Україна) – провести патріотичний чи духовно-

релігійний захід на рівні своєї школи, мікрорайону, села тощо відповідно до 

ідейних принципів лицарства «служити Богові, Батьківщині, ближнім». 
 
Третє завдання (Добре діло) – виконати ройове добре діло із організацією, 

що реалізовує благодійні проекти, кампанії із залученням волонтерів. 



Письмові звіти про виконання зазначених завдань із фотографіями, 
додатками на електронних носіях подаються в суддівську колегію гри разом з 
іменною заявкою. 
 

2-й етап: Основний (I-й чи II-й етапи гри).  
Змагання проводяться за Умовами, що розробляються організаторами етапів 

згідно з Положенням про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну 

гру «Сокіл» («Джура») і Програмою етапів, що розробляються з врахуванням 

пори року, місцевості, кількості роїв-учасників та інших факторів.  

Учасники I-го та II-го етапів гри можуть бути представлені одночасно трьома 

групами роїв:  

- козачата (молодші школярі віком 7-10 років);  

- джури козацькі (школярі середніх класів віком 11-15 років); 

- молодші козаки (школярі старших класів віком 16-18 років).   

Склад рою – 8 осіб (6 хлопців, 2 дівчини). У кожному рою визначається 

провідник – Ройовий. Керівники роїв призначаються наказом Міністерством 

освіти і науки Автономної Республіки Крим, обласних та районних у місті Києві 

управлінь освіти і науки держадміністрацій, на яких покладається 

відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників рою. Один 

представник – виховник рою, другий – фахівець певного виду (представник 

козацької організації чи іншої патріотичної громадської організації),  

що включений до Програми гри, який може залучатися до суддівства та роботи 

секретаріату гри за рішенням Обласної суддівської колегії. 

Змагання полягають у проведенні комплексних командних ігор військово-

спортивного, культурно-інтелектуального та патріотичного спрямування, під час 

яких відбуваються відбір кращих команд (роїв) та визначення переможців. 

Ідейні принципи змагань виходять із лицарського покликання «Служіння 

Богові, Батьківщині, ближнім»: «Бог і Україна», «Добре діло – найкращий дар 

один одному». 

Здоровий спосіб життя, духовне здоров’я підростаючого покоління, плекання 

основ патріотичного духу, успішне навчання, розвиток туристсько-спортивних та 

військово-спортивних навичок – запорука успішного виховання майбутніх 

громадян України. 

По завершенню заходів, передбачених Обласним етапом гри, Міністерство 

освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають 

Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

підсумкові протоколи та узагальнену інформацію про підсумки проведення 

Обласного етапу та здійснюють організаційні заходи щодо підготовки  

та направлення одного кращого рою від області для участі у III (Всеукраїнському) 

етапі гри. 

 

У ГРІ ТЕРМІНИ ВЖИВАЮТЬСЯ У ТАКОМУ ЗНАЧЕННІ: 

 
Українське Козацтво – це споконвічний спосіб самоорганізації та 

самозахисту українського народу, що базується на Звичаї та Звичаєвому Праві  

і є джерелом формування сучасної Української державності. До нашого часу,  

не зважаючи на тривалий процес розкозачення і денаціоналізації українців, живий 

ланцюг спадковості Українського Козацтва ніколи не переривався.  



 

Сучасний козак – це свідомий  українець, патріот, представник провідної 

верстви українського суспільства (кшатрій): воїн, захисник, політик, 

адміністратор.  

 

Сучасне Українське Козацтво в Україні  

та діаспорі – це громадський рух, що об’єднує козаків 

та  козацькі організації, які стоять на засадах охорони 

порядку і оборони Української Держави, виступають 

за суверенність, фізичну і духову волю України  

та соборне життя і співпрацю українців в Україні та в 

діаспорі, відкидаючи взаємну внутрішню боротьбу  

як найбільше зло і шкідливе явище в житті 

українського народу, завжди пам'ятаючи про те,  

що Українське Козацтво є частиною всієї нації,  

а не окремої партії, групи тощо. 

 

Джура – молодий вихованець, зброєносець і 

помічник 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. Причому духовна загартованість 

передувала фізичній, якої набували упродовж кількох років. Виховувалась перш 

за все розважливість та поміркованість, впевненість у собі і власних силах. За 

існуючою у Війську Запорозькому традицією кожен козак на схилі життя мав 

підготувати для служби у Війську замість себе молодого юнака. У джури брали 

своїх молодших родичів (якщо вони були), а частіше сторонніх підлітків, яких 

спочатку привчали до ведення козацького господарства, а пізніше на Січі навчали 

військовій справі. Система виховання була досить жорсткою. І далеко не всі 

вихованці годилися для військової служби. Часто вони успадковували від своїх 

вихователів не тільки військовий досвід, а й усе майно і господарство. В перших 

воєнних походах патрон-вихователь пильно опікувався своїм Джурою, доки той 

не набуде певного досвіду і не стане повноцінним козаком. У свою чергу Джура 

мав усіляко дбати про свого патрона-вихователя і беззаперечно виконувати всі 

його накази, демонструючи при цьому швидкість, дотепність та кмітливість.  

 
Козацький громадський рух – система громадського навчально-виховного 

впливу, що покликана дати молоді додаткову козацько-лицарську освіту та 

виховання, забезпечити її надійний духовний зв’язок з предками, розвинути 

стосунки з сучасниками та зорієнтувати на інтереси нащадків, бо творче 

відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити 

виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних 

духом громадян незалежної України.  

 

Козацько-лицарський тип людини – це шевченківський тип людини, який 

міцно укоренився в духовності і бутті українців. Домінантна ідея такої людини 

«Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!» (Т.Шевченко). Така людина завжди 

прагне стати володарем становища, господарем землі, невпинно боротися до 

перемоги з лжетеоріями, ідеями, які послаблюють процеси національного 



відродження, державотворення. Така людина всіма шляхами і засобами в 

ідеологічній, духовній сфері та конкретними і щоденними справами наближає 

«апостолів правди і науки», національних законодавців «з новим і праведним 

законом» (Т.Шевченко). Козак – людина шевченківського типу відкидає  

«пристосування до чужої сили в Україні» (М.Шлемкевич) і утверджує себе як 

«господар домовитий по своїй хаті і по своїм полі» (І.Франко). 

  

Козацько-лицарські традиції та звичаї – основна форма регулювання 

поводження, правила поведінки, які склалися внаслідок їх практичного 

застосування на протязі тривалого часу серед козаків, уособлювали собою 

підсумок історичного досвіду та зародки майбутнього. 

 

Сучасний козацько-лицарський спосіб життя враховує, що боротьба з 

площини «вогнем і мечем» все більшою мірою переходить у площину боротьби 

ідей – наукових, політичних, теорій, концепцій, духовних цінностей, 

інформаційних технологій та практичних справ, конкретної дії, поведінки. 

Козацько-лицарська духовність спрямовує практичну діяльність на підвищення 

добробуту українського народу, розвиток його культури, інших сфер життя, 

державотворення. 

 

Українська козацька педагогіка – це частина народної педагогіки у 

вершинному її вияві, яка формує у підростаючих поколіннях українців синівську 

вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. Це народна виховна 

мудрість, що своєю головною метою ставила формування в сім’ї, школі і 

громадському житті козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою 

українською національною свідомістю і самосвідомістю.  

 

Козацько-лицарське виховання – це шлях досягнення ідеалу вільної та 

незламної в своїх прагненнях до свободи людини, яка на національних традиціях 

громадського та політичного життя розвиває рідну культуру й економіку, будує 

незалежну державу. Це козак-хлібороб – власник землі, її дбайливий господар у 

часи мирної праці, і одночасно козак-воїн – витязь нескореного духу, честі і 

звитяги у часи боротьби за волю свого народу.  

  

Організаційна структура гри «Сокіл» («Джура» – учасники гри добровільно 

організовуються в:  

- рої (найменша ланка);  

- чоту (клас);  

- сотню (паралель класів: молодші, середні, старші);  

- курінь (навчальний заклад);  

- полк (районне об’єднання навчальних закладів); 

- паланка (обласне об’єднання навчальних закладів); 

- кіш (всеукраїнське об’єднання навчальних закладів).     

 

Козацька старшина гри «Сокіл» («Джура») (виборна козацька старшина, 

яка стоїть на чолі кожної структурної козацької одиниці гри) – у рої – ройовий; у 



чоті – чотовий; у сотні – сотник, писар, осавул, хорунжий; у курені – курінний 

отаман, писар, обозний, осавул, хорунжий, бунчужний, скарбник, довбуш, товмач.  

Отаман (він же ройовий, чотовий, сотник, курінний отамана) – здійснює 

загальне керівництво козацьким підрозділом гри, має право підпису на вихідних 

документах. Отаман обирається на козацькій раді підрозділу. Отаману 

підпорядкована вся старшина і козаки підрозділу, він самостійно своїм наказом 

призначає на посади і звільняє всю старшину, крім духівника, судді, голови ради 

старійшин і інспектора, яких обирає козацька рада.   

Писар – веде канцелярію (діловодство), козацький реєстр підрозділу; готує 

списки козаків для прийняття козацької присяги, отримання посвідчень, подання 

на присвоєння козацьких звань і разом з отаманом здійснює заходи статутної 

діяльності осередку.    

Осавул – відає питаннями поведінки старшини та козаків підрозділу, 

організованого виконання військово-патріотичних заходів та вишколом козаків, 

питанням підготовки приведення до козацької присяги козаків, що прийняття до 

підрозділу, забезпечує порядок при проведенні козацької ради та інших заходів. 

Хорунжий – головний прапороносець, відає козацькими стягами, хоругвами, 

символікою осередку, крім того відповідає за організацію заходів фізичного 

виховання молодих козаків.   

Обозний – відає господарством та природозахисною діяльністю підрозділу, 

забезпечує заходи, які проводить підрозділ, матеріальними засобами, 

транспортом, приміщенням, провіантом та ін. 

Бунчужний – завідує козацькими клейнодами – булавою, пірначами, 

бунчуками, військовими литаврами. Відповідає за організацію культурно-

мистецьких заходів та дозвілля козацького підрозділу.   

Скарбник – відає фінансами, виконує обов’язки головного бухгалтера 

козацького підрозділу.  

Довбуш – завідує військовими литаврами, барабаном, трубою, якими скликає 

товариство на Раду, збори. Довбушу підпорядкований Сурмач. 

Товмач – перекладач, знає іноземні мови. 

Шафар – під час походів заготовляє провіант. Він – ключник, економіст, 

домоправитель. 

 

Додаток 1 

Орієнтовний план заходів щодо впровадження  

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

 гри „Сокіл" („Джура") у навчальних закладах України  

  

Обов'язкові заходи, що пропонуються для проведення протягом 

року в середніх навчальних закладах 

(9-12 клас – молоді козаки) 

 
1.  "День козака" (проводиться 

щотижнево по вівторках) 

  

Вересень –

травень  

Навчання козацької старшини та 

членів козацько-молодіжних 

підрозділів, гуртів і секцій 

військово-прикладних видів 

фізичної культури та спорту 

2.  Заходи щодо створення в Вересень  Здійснюється розподіл учасників 



навчальному закладі організаційної 

структури гри: рій, чета, сотня, курінь  

гри: 

- рій (найменша ланка);  

- чета (клас);  

- сотня (паралель класів: молодші, 

середні, старші);  

- курінь (навчальний заклад) 

3.  Ради в структурних підрозділах гри  

 

Вересень  Вибори козацької старшини в 

підрозділах: рій, чета, сотня, 

курінь 

4.  Заходи щодо створення в 

навчальному закладі організаційної 

структури гри: рій, чета, сотня, курінь  

Вересень  Здійснюється розподіл учасників 

гри: 

- рій (найменша ланка);  

- чета (клас);  

- сотня (паралель класів: молодші, 

середні, старші);  

- курінь (навчальний заклад) 

5.  Операція «Екологічна варта» Вересень  -

серпень  

Турбота про довкілля 

6.  Огляд - конкурс "Навчальній базі 

початкової військової підготовки та 

фізичного виховання – козацьку 

турботу" 

Вересень  -

серпень  

Обладнання і ремонт класів, 

спортивних залів і майданчиків  

7.  Операція "Зелена хвиля" 

 

Листопад  Проведення заходів по 

насадженню дерев, кущів та інше 

8.  Покрова. День Українського 

козацтва. 

Урочисте відкриття гри «Джура»  

у навчальному році 

Середина 

жовтня  

Ігри та забави «Котигорошко», 

«Козацьке завзяття», «Козацький 

гарт», туристично-краєзнавчі 

походи та екскурсії 

9.  Осіннє  таборування 

 

Жовтень – 

листопад   

 

10.  Операція "Дорогою героїв"  

до Дня Збройних Сил України 

 

Районна Спартакіада з військово-

прикладних видів спорту   

 

Листопад – 

грудень  

- Екскурсії у військові частини; 

- Стрільба в тирі; 

- Комплексна силова вправа; 

- Стройова підготовка; 

- Інтелектуальний змаг (вікторини, 

конкурси) по ЗСУ; 

Походи по місцях бойової слави 

Українського народу 

11.  День пам’яті героїв КРУТ. 

Інформаційно-мистецький захід. 

Кінець 

січня  

- Конкурс героїчної пісні; 

- Конкурс малюнка; 

- Конкурс віршів; 

- Пропагандивно-роз’яснювальні 

акції для молоді від учасників гри 

Джура щодо Подвигу Героїв Крут 

12.  Зимове  таборування 

 

Січень-

лютий  

Змагання з зимових видів 

фізичної культури та спорту 

13.  Операція "Зелена хвиля" 

 

Березень  Проведення заходів по 

насадженню дерев, кущів та інше.  

14.  Операція «Захист» Березень  Підготовка до Дня цивільної 

оборони, тренування та змагання з 

цивільної оборони, надання 

першої долікарської допомоги, 

транспортування та евакуація 

потерпілих 

15.  Весняне  таборування  Березень  Походи, конкурси, вікторини, ігри 

та забави  



16.  «Молодь пам’ятає героїв» 

Краєзнавчо-історична акція. 

Підсумковий захід – інтелектуальний 

змаг «Відун» по історії Українського 

війська, (із опертям на свій регіон). 

Особливу увагу приділити козацтву, 

Запорізькій Січі. 

Березень  Краєзнавчі мандрівки околицями 

свого населеного пункту із метою 

відновлення могил вояків та 

пам’ятних військових знаків, 

меморіалів різних часів. 

Зустріч з ветеранами воєн різних 

часів, збір спогадів та матеріалів. 

17.  Операція «Снайпер» Квітень  Обладнання стрілецьких тирів, 

місць для стрільби, змагань в 

стрільбі із пневматичної зброї та 

спортивних луків 

18.  Фінал гри "ДЖУРА"  

в навчальному закладі  

Друга 

половина 

квітня  

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято.  

Визначення кращого рою 

навчального закладу року серед 

старших класів 

19.  Районний (міський) фінал гри  Травень  Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

20.  Обласний фінал гри  Друга 

половина 

травня  

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

21.  Курінна Рада навчального закладу   Червень   Підведення підсумків участі у грі, 

прийняття рішення щодо 

переходу до наступного, вищого 

за віком, ступеня гри: молодих 

козаків – до козаків 

22.  Всеукраїнський фінал гри – 

урочисте завершення гри у 

поточному навчальному році 

 

Червень-

липень   

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

23.  Літнє таборування 
  

Червень-

серпень   

Військово-спортивні заняття, 

конкурси, вікторини, змагання, 

походи в оборонно-спортивних 

оздоровчих таборах 

Обов'язкові заходи, що пропонуються для проведення протягом 

року в середніх навчальних закладах 

(5-8 клас – джури козацькі) 

 
24.  "День козака" (проводиться 

щотижнево по вівторках) 

  

Вересень  -

травень  

Навчання козацької старшини та 

членів козацько-молодіжних 

підрозділів, гуртів і секцій 

військово-прикладних видів 

фізичної культури та спорту 

25.  Заходи щодо створення в 

навчальному закладі організаційної 

структури гри: рій, чета, сотня, курінь  

Вересень  Здійснюється розподіл учасників 

гри: 

- рій (найменша ланка);  

- чета (клас);  

- сотня (паралель класів: молодші, 

середні, старші);  

- курінь (навчальний заклад) 

26.  Ради в структурних підрозділах гри  

 

Вересень  Вибори козацької старшини в 

підрозділах: рій, чета, сотня, 

курінь 

27.  Заходи щодо створення в 

навчальному закладі організаційної 

Вересень  Здійснюється розподіл учасників 

гри: 



структури гри: рій, чета, сотня, курінь  - рій (найменша ланка);  

- чета (клас);  

- сотня (паралель класів: молодші, 

середні, старші);  

- курінь (навчальний заклад) 

28.  Операція "Турбота" 

 

Вересень  -

серпень  

Постійне проведення заходів 

всебічної допомоги людям 

похилого віку та немічним. 

Турбота про довкілля - 

відновлення (розчистка) джерел, 

струмків, маленьких річок, озер 

тощо 

29.  Операція «Екологічна варта» Вересень-

серпень  

Турбота про довкілля 

30.  Операція "Зелена хвиля" 

 

Листопад  Проведення заходів по 

насадженню дерев, кущів та інше 

31.  Покрова. День Українського 

козацтва. 

Урочисте відкриття гри «Джура»  

у навчальному році 

Середина 

жовтня  

Ігри та забави «Котигорошко», 

«Козацьке завзяття», «Козацький 

гарт», туристично-краєзнавчі 

походи та екскурсії 

32.  Осіннє  таборування 

 

Жовтень – 

листопад   

  

33.  Операція "Дорогою героїв"  

до Дня Збройних Сил України  

 

Листопад- 

грудень  

- Інтелектуальний змаг (вікторини, 

конкурси) по ЗСУ. 

Походи по місцях бойової слави 

Українського народу 

34.  День пам’яті героїв КРУТ. 

Інформаційно-мистецький захід. 

Кінець 

січня  

- Конкурс героїчної пісні; 

- Конкурс малюнка; 

- Конкурс віршів; 

- Пропагандивно-роз’яснювальні 

акції для молоді від учасників гри 

Джура щодо Подвигу Героїв Крут 

35.  Зимове таборування 
 

Січень-

лютий  

Змагання з зимових видів 

фізичної культури та спорту 

36.  Операція "Зелена хвиля" 

 

Березень  Проведення заходів по 

насадженню дерев, кущів та інше 

37.  Операція «Захист» Березень  Підготовка до Дня цивільної 

оборони, тренування та змагання з 

цивільної оборони, надання 

першої долікарської допомоги, 

транспортування та евакуація 

потерпілих 

38.  Весняне таборування  Березень  Походи, конкурси, вікторини, ігри 

та забави  

39.  Спортивні змагання «від козацьких 

забав до олімпійських вершин» 

Презентації козацьких бойових 

мистецтв. 

Кінець 

березня  

Зміст змагань розробляти 

відповідно до розділу 6 Програми 

впровадження гри «Джура» із 

наказу № 855 МОН 2003 року 

40.  Операція «Снайпер» Квітень  Обладнання стрілецьких тирів, 

місць для стрільби, змагань в 

стрільбі із пневматичної зброї та 

спортивних луків 

41.  Фінал гри "ДЖУРА"  

в навчальному закладі  

Друга 

половина 

квітня  

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято.  

Визначення кращого рою 

навчального закладу року серед 



середніх класів 

42.  Районний (міський) фінал гри  Травень  

 

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

43.  Обласний фінал гри  Друга 

половина 

травеня  

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

44.  Курінна Рада навчального закладу   Червень   Підведення підсумків участі у грі, 

прийняття рішення щодо 

переходу до наступного, вищого 

за віком, ступеня гри: джур 

козацьких – до молодих козаків 

45.  Всеукраїнський фінал гри – 

урочисте завершення гри у 

поточному навчальному році 

 

Червень-

липень   

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

46.  Літнє таборування 
 

Червень-

серпень   

Військово-спортивні заняття, 

конкурси, вікторини, змагання, 

походи в оборонно-спортивних 

оздоровчих таборах 

Обов'язкові заходи, що пропонуються для проведення протягом 

року в середніх навчальних закладах 

(1-4 клас – козачата) 

 
47.  Урочистий прийом першокласників  

в козачата 

 

 

 Вересень   

48.  Заходи щодо створення в 

навчальному закладі організаційної 

структури гри: рій, чета, сотня, курінь  

Вересень  Здійснюється розподіл учасників 

гри: 

- рій (найменша ланка);  

- чета (клас);  

- сотня (паралель класів: молодші, 

середні, старші);  

- курінь (навчальний заклад) 

49.  Ради в структурних підрозділах гри  

 

Вересень  Вибори козацької старшини в 

підрозділах: рій, чета, сотня, 

курінь 

50.  Операція "Зелена хвиля" 

 

Листопад  Проведення заходів по 

насадженню дерев, кущів та інше 

51.  Покрова. День Українського 

козацтва. 

Урочисте відкриття гри «Джура»  

у навчальному році 

Середина 

жовтня  

Ігри та забави «Котигорошко», 

«Козацьке завзяття», «Козацький 

гарт», туристично-краєзнавчі 

походи та екскурсії 

52.  Операція "Дорогою героїв"  

до Дня Збройних Сил України 

Листопад – 

грудень  

Заходи за програмою молодших 

класів 

53.  Операція "Зелена хвиля" 

 

Березень  Проведення заходів по 

насадженню дерев, кущів та інше  

54.  Фінал гри "ДЖУРА"  

в навчальному закладі  

Друга 

половина 

квітня  

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято.  

Визначення кращого рою 

навчального закладу року серед 

середніх класів 

55.  Районний (міський) фінал гри  Травень  Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

56.  Обласний фінал гри  Друга Національно-патріотичне 



половина 

травеня  

військово-спортивне свято 

57.  Курінна Рада навчального закладу   Червень   Підведення підсумків участі у грі, 

прийняття рішення щодо 

переходу до наступного, вищого 

за віком, ступеня гри: джур 

козацьких – до молодих козаків 

58.  Всеукраїнський фінал гри  

 

Червень-

липень   

Національно-патріотичне 

військово-спортивне свято 

59.  «Козаки сміються та співають» 

Фестиваль козацької пісні та гумору 

Кінець 

грудня  

Завдання для команд у фестивалі: 

- Гумористично-сатирний виступ-

мініатюра до 5 хв. 

- 2 Козацькі пісні (акустичне та 

сучасне естрадне виконання) 

Конкурс малюнку на 

гумористичну тему  

60.  Краєзнавчо-туристичні походи 

«Козацькими шляхами» 

Перша 

половина 

червня  

Пішохідні мандрівки на 3-4 дні 

61.  Ознайомлюючі заходи з української 

історії та культури, вивчення 

українських пісень і віршів 

Протягом 

року  

 

 

 

Додаток 2 

СЦЕНАРІЇ ЗАХОДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Свято Покрова Пречистої Богородиці з давніх давен зміцнювало в душах козаків надію на 

опіку і заступництво Матері Бога Живого. Змістом цього свята є ідея покровительства. 

Від початків козаччини Богородиця була покровителькою та берегинею козацького 

війська, а з часом — і усіх українських збройних формувань. 

День Покрова святкується в усіх козацьких громадах світу дуже урочисто, з молебнями 

про живих, з панахидами про тих хто відійшов в інший світ, з урочистими загальними зборами 

козаків, з загальними трапезами.  

В це осіннє свято згадуються всі загиблі та померлі козаки, воно служить днем подяки за 

Божі дари, за ті життєві блага, які козаки отримали за рік що минає. 

В сучасній Україні цей день став державним святом – днем Українського козацтва. Це 

свято встановлено за великі заслуги Українського козацтва у ствердженні української 

державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення.   

Свято Покрова Пречистої Богородиці співпала з давнім святом на честь завершення 

сільськогосподарських робіт, внаслідок чого Богородиця вважалася покровителькою земле-

робів. У цьому святі відбилася притаманна українцям шана до жінки, матері, жіночого начала 
взагалі, уособленого в образі матері-землі. 

 
Вітання з Днем Українського козацтва (днем Покрови Пресвятої Богородиці) 

 

 
Сьогодні День Українського козацтва.  

Хочеться від щирого серця привітати усіх козаків з цим світлим днем: Покрови Пресвятої 

Богородиці, що відзначається щорічно 14 жовтня. 



Ідея козацтва щільно переплелася з історією українського народу. Сьогодні козак це перш 

за все, воїн за духом, який завжди відстоює свободу українського народу. То ж нехай прагнення 

волі та незалежності і надалі буде неодмінною рисою українських козаків. 

Зі святом Вас, Слава Україні! 

 

 
Вітаю усіх українців, які відчувають себе козаками! 

Сьогодні день Покрови Пресвятої Богородиці і водночас день Українського козацтва.  

Бажаю всім вам всіляких гараздів і Слава Україні! 

 

 
Дорогі браття та сестри! 

Приходить світле та радісне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Від часів Хрещення 

Київської Русі і до наших днів це свято духовно об’єднувало наш народ, живило його вірою у 

повсякчасне заступництво Божої Матері за людській рід, за мир і добро на нашій землі. 

Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила наш 

народ, наше козацьке військо, надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Саме тому в Україні 

свято отримало другу назву – Козацька Покрова і відзначається ще й як день українського 

козацтва. Я щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попередників – запорожців, 

бажаю здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої Батьківщини. 

Щастя всім, радощів та благополуччя! 

Зі Святом, дорогі мої! 

 

 
Дорогі друзі! 

У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважалася 

заступницею і покровителькою відзначається національне свято – День Українського козацтва. 

Ця традиція належно підкреслює велике історичне значення козацтва в боротьбі за утвердження 

української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення. 

Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних 

прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. 

Українське козацтво – звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія 

і оберіг. 

Національно-культурне відродження наших днів великою мірою живиться традиціями 

славної козацької доби. Саме представникам козацьких громадських об’єднань належить велика 

роль в утвердженні національної свідомості, подоланні комплексу меншовартості. 

Тож щиросердно зичимо всім козакам та їх родинам щастя, здоров’я, наснаги у 

відродженні кращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля світової слави 

України. 

 

 
Шановні козаки! 

Дозвольте мені сьогодні поздоровити Вас з Днем Українського козацтва! Нехай вже давно 

минули дні Запорозької Січі, але козацтво існує, як живиться в кожній людини прагнення до 

вільного та незалежного життя. Врешті решт, козацтво – це стародавній український варіант 

демократії, це втілення прагнення нашого народу на самовираження та національний 

суверенітет. У глибині душі кожного українця живе козак: воїн, який нічого не боїться і за 

рідну землю без роздумів віддасть своє життя. 

Отже всіх козаків ще раз вітаю зі святом, і бажаю міцного козацького здоров'я, незламної 

волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди! 

Слава Україні! 

 

 
Шановна громадо! 

Традиційно в світлий день Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо День 

Українського козацтва. Сердечно поздоровляю з цим дійсно всенародним святом 

співвітчизників, нащадків славного козацького роду. 



У важкі часи іноземної неволі українці, плекаючи віру в національне визволення, 

зв’язували свої надії з козацтвом. З отриманням Україною незалежності козацька ідея отримала 

новий могутній імпульс розвитку, знайшла численних прихильників у всіх регіонах держави. 

Вірю, що козацтво і надалі залишатиметься в авангарді конструктивних сил, які беруть на 

себе відповідальність за долю країни, сприяють зміцненню громадянського миру і згоди. 

Бажаю усім козацького здоров’я, невичерпної енергії і пориву. 

Зі святом Вас! 

 

 
То ж дай Вам Бог козацького здоров"я, 

Дівчата самі гарні хай кохають Вас. 

Хай мати - Україна щиро усміхнеться, 

Щаслива з вами, в кожному із вас ! 

 

 
 

Сьогодні день Українського козацтва. Хочеться від щирого серця привітати усіх козаків з 

цим світлим днем: Покрови Пресвятої Богородиці, що відзначається щорічно 14 жовтня. 

Ідея козацтва щільно переплелася з історією українського народу. І сьогодні козак - це не 

той, хто одягнений у шаровари.  

Козак, це перш за все, воїн за духом, але воюватиме він тільки за одну річ - свободу.  

То ж нехай прагнення волі та незалежності і надалі буде неодмінною рисою українських 

козаків. 

Зі святом Вас, Слава Україні! 

 

 
 

Вітаю усіх українців, які відчувають себе козаками! 

Сьогодні день Покрови Пресвятої Богородиці і водночас день Українського козацтва. 

Бажаю всім вам всіляких гараздів і Слава Україні! 

 

 
 

Дорогі браття та сестри! 

Приходить світле та радісне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Від часів Хрещення 

Київської Русі і до наших днів це свято духовно об’єднувало наш народ, живило його вірою у 

повсякчасне заступництво Божої Матері за людській рід, за мир і добро на нашій землі. 

Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила наш 

народ, наше козацьке військо, надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Саме тому в Україні 

свято отримало другу назву – Козацька Покрова і відзначається ще й як день українського 

козацтва.  

Я щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попередників – запорожців, бажаю 

здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої Батьківщини. 

Щастя всім, радощів та благополуччя! 

Зі Святом, дорогі мої! 

 

 
 

Дорогі друзі! 

У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважалася 

заступницею і покровителькою відзначається національне свято – День козацтва. Ця традиція 

належно підкреслює велике історичне значення козацтва в боротьбі за утвердження української 

державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення. 

Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних 

прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. 

Козацтво – звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг. 



Національно-культурне відродження наших днів великою мірою живиться традиціями 

славної козацької доби. Саме представникам козацьких громадських об’єднань належить велика 

роль в утвердженні національної свідомості, подоланні комплексу меншовартості. 

Тож щиросердно зичимо всім козакам та їх родинам щастя, здоров’я, наснаги у 

відродженні кращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля світової слави 

України. 

 

 
 

Шановні козаки! 

Дозвольте мені сьогодні поздоровити Вас з Днем Українського козацтва!  

Нехай вже давно минули дні Запорізької Січі, але козацтво існує, як живиться в кожній 

людини прагнення до вільного та незалежного життя.  

Врешті решт, козацтво – це стародавній український варіант демократії, це втілення 

прагнення нашого народу на самовираження та національний суверенітет. У глибині душі 

кожного українця живе козак: воїн, який нічого не боїться і за рідну землю без роздумів 

віддасть своє життя. 

Отже всіх козаків ще раз вітаю зі святом, і бажаю міцного козацького здоров'я, незламної 

волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди! 

Слава Україні! 

 
 

Шановна громада! 

Традиційно в світлий день Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо День 

Українського козацтва. Сердечно поздоровляю з цим дійсно всенародним святом 

співвітчизників, нащадків славного козацького роду. 

У важкі часи іноземної неволі українці, плекаючи віру в національне визволення, 

зв’язували свої надії з козацтвом.  

З отриманням Україною незалежності козацька ідея отримала новий могутній імпульс 

розвитку, знайшла численних прихильників у всіх регіонах держави. 

Вірю, що козацтво і надалі залишатиметься в авангарді конструктивних сил, які беруть на 

себе відповідальність за долю країни, сприяють зміцненню громадянського миру і згоди. 

Бажаю усім козацького здоров’я, невичерпної енергії і пориву. 

Зі святом Вас! 

 

ПОСВЯТА В КОЗАЧАТА 
 

Звучить "Запорозький марш". 

Писар згукує козаків: «Агов, братове! Всі на Раду!» 

Козаки збираються на козацьку раду. 

Отаман: «А що, козаки! Дозвольте слово сказати! Чи не час до куреня козачат прийняти!» 

Козаки: «Саме час! Саме час! В самий раз!» 

Отаман: одержавши згоду ради, виголошує: 

«Дітей козацького народу 

У наше коло викликаю, 

Їх перевірити жадаю!» 

 

Звучить козацький марш і в залу входять школярі.  

Отаман: «Здорові будьте, юні друзі!» 



Діти: «Здрастуйте, батьку!» 

Отаман: «Поведу таку я річ: що ви знаєте про Січ? І про нашу Україну?  

Розкажи усім нам, сину». 

1 учень: «Знаю, батьку, славна Січ ворогам ішла навстріч, рідну землю захищала  

і народ наш прославляла!» 

Отаман: «Що говорить вам "козак"?» 

2 учень: «Це крилате, горде слово?» 

Отаман: «Чи завжди буває так, що світлішає від нього?» 

Учні разом:  

«Козаки – це вільні люди! 

Козаки – безстрашні люди! 

Козаки – борці за волю!» 

Разом: «За народне щастя й долю!» 

Писар: «Настав час розпочати випробування». 

Козак: «Юні, друзі, дайте відповіді на наші запитання». 

Отаман: «Як називався козацький човен?» (Чайка). 

Писар: «Що було символом влади козаків?» (Булава). 

Козак: «А як називаються козацькі штани?» (Шаровари). 

Козак: «Як називалася зброя козаків?» (шабля, мушкети, пістолі). 

Козак: «Де була розміщена Запорозька Січ?» (за Дніпровими порогами). 

Козак: «Від кого захищали свій край козаки?» (від ворогів, які хотіли владарювати у нашому 

краї). 

Козак: «Хто очолював козацьке запорозьке військо?» (Кошовий отаман). 

Отаман: «Молодці, діти! Багато ви знаєте про козаків. А чи ж умієте співати нашої козацької?» 

Діти співають козацьку пісню.  

Отаман: «Та й гарно ж як!» 

Козаки: «Так, батьку! Так! Твоя правда!» 

Писар: «А чи ж такі ви сміливі та витривалі?» 

Діти: «Так!» 

Писар: «А ось зараз ми це перевіримо». 

Писар та козаки проводять конкурси. 



1 конкурс – влучити м'ячем у корзину (час – 1 хв., за кожне влучення – 1 бал). 

2 конкурс – "Поїзд-сороконіжка". Рій присідає, і кожен попередній бере наступного за талію. 

Утворюється ланцюжок-"сороконіжка". Тепер потрібно пройти до кеглі, обійти її і повернутися 

назад, не розірвавши ланцюжок. Виграє той, хто затратить менше часу із найменшою кількістю 

штрафів. 

3 конкурс – два рої, стоячи на старті, намагаються якнайшвидше пройти дистанцію, підбиваючи 

ракеткою повітряну кульку. Хто швидше – той переміг. 

4 конкурс – "Відтворити рик звіра". Роям дається завдання відтворити голос звіра, а рій-

суперник відгадує назву тварини. 

Писар: «Оце так зміна в нас росте! Розумні, сильні, кмітливі, голосисті!» 

Дівчата співають пісню "Грицю, Грицю, до роботи". 

Отаман: «Козацькому гурту ви, ми бачимо, раді. Скажіть, чи готові ви жити по правді?» 

Діти:  

«Готові! Так! І жити чесно будем,  

І правил ми козацьких не забудем!» 

 

Діти називають по черзі правила: 

«Козак – чесна, смілива людина,  

Найдорожча йому – Батьківщина! 

Козак – слабкому захисник,  

Цінити побратимство звик! 

Козак – усім народам друг,  

І лицарський у нього дух! 

Козак – це той, хто за освіту,  

Хто прагне волі та блакиту! 

Козак вкраїнську любить мову,  

Він завжди здержить своє слово!» 

 

Отаман: «То ж присягніть, що правил цих ви не забудете, що справжніми синами свого народу 

будете!» 

Усі: «Щоб козацькому роду не було переводу, 

Присягаєм на вірність Вітчизні й народу!» 

 

Отаман: «Вручи ж бо, писарю, посвідчення орлятам 

Вони ж бо від сьогодні козачата» 

 

Писар (до козаків) «Допоможіть посвідчення вручити та знак козацький прикріпити!» 

Звучить "Запорозька похідна", козаки вручають кожному з козачат посвідчення, у якому 

зазначається, що такий-то школяр козацькою радою школи прийнятий у козачата. 

Отаман: «Присягайте, що Вкраїну будете любити, 

Що ввіллєте в неї силу, щоб розвеселити!» 

 

Козачата: «Присягаєм!» 

Козачата співають пісню "Ой, на горі та й женці жнуть". 



Члени козацької ради: «Козачат усіх щиро вітаємо, 

Їм здоров'я і щастя бажаємо!» 

 

Отаман: «Директорові школи права передаю, 

Йому для привітання слово надаю!» 

 

Директор школи. Вітальне слово директора школи.  

Отаман: «На цьому козацьку раду скінчено 

І славу народную ще раз увінчано!» 

 

Під звуки "Маршу січових стрільців" козачата виходять із зали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРІЙ КОЗАЦЬКОГО КОЛА НА ЧЕСТЬ СВЯТА ПОКРОВИ.  

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ГРИ «СОКІЛ» («ДЖУРА»)  

У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 

Шикуємо рої – шикування роїв здійснюється за командою "ЗБІРКА”. За цією командою треба 

швидко зайняти своє місце в ладу на визначені інтервал і дистанцію, підбори поставити разом,  

а передки розвести по чоловій лінії на ширину стопи; дивитися просто перед собою. 

Курінний отаман: «Курінь – СТРУНКО! РОЙОВИМ ДОПОВІСТИ ПРО ГОТОВНІСТЬ РОЇВ!» 

 

Ройові: «Рій – СТРУНКО!» 

Ройові підходять до отамана, стають в одну лаву та за чергою звітують:  

«Пане Отамане рій (назва рою) у кількості 10 козачат (джур козацьких чи молодих козаків)  

на козацьке коло вишикуваний!» 

Курінний отаман: «Дякую! Стати в лад!»  

Ройові крокують до своїх роїв, стають перед роєм і подають команду – «РІЙ, СПОЧИНЬ!» 

Курінний отаман: «Курінь до звіту директору школи – СТРУНКО!» 

Курінний отаман підходить до директора школи і доповідає: «Пане Директору, Курінь (назва 

школи) у кількості 46 козачат (джур козацьких чи молодих козаків) до проведення козацького 

кола з нагоди відкриття Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») готовий!» 

Директор школи – СПОЧИНЬ!   

Курінний отаман повертається до Куреня та дає команду: «Курінь – СПОЧИНЬ!»  

Директор школи – дякує отаману за його звіт і вітається з козаками.  

Курінний отаман: «Прапороносній групі приготуватися до виносу козацького прапору!  

На прапор – СТРУНКО! Ходом – РУШ!»   

Звучить козацький марш. 

Прапороносна група крокує вздовж  лави козаків на встановлене місце.  

Курінний отаман: «До щогли з Державним прапором запрошуються (називає осіб, які визначені 

для підняття прапору). Державний прапор України – ПІДНЯТИ!» 

Піднімається Державний прапор України! Присутні разом співають Державний гімн.  

Курінний отаман: «СПОЧИНЬ!»   

Ведучий: «Урочисте козацьке коло на честь Дня Українського козацтва та з нагоди відкриття в 

нашій школі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") у 

поточному навчальному році оголошую розпочате!».  

Курінний отаман: «Дозвольте представити козацьку старшину Куреня! Я (називає своє ім’я та 

прізвище) – Курінний отаман!   

Мої побратими: 



Писар (всі кого називає Отаман виходить із лави, стають з двох боків від Отамана та називають 

своє ім’я та прізвище). 

Скарбник. 

Осавул.  

Обозний. 

Бунчужний. 

Хорунжий». 

 

Писар: «Запорозька славна Січ 

Ворогам ішла навстріч, 

Рідну землю захищала 

І народ наш прославляла». 

 

Скарбник: «Лиха ж отчий край зазнав 

Людолов нас чатував, 

Щоб позбавить свого дому». 

 

Осавул: «Ворог землю та свободу 

Відібрать хотів в народу!» 

 

Обозний: «Але наш народ боровся, 

І Хмельницький в нас знайшовся, 

І Сірко, і Дорошенко, 

Й Полуботко, й Морозенко». 

 

Бунчужний: «Рабства каламутну ніч 

Переборювала Січ. 

Козаків боялись зайди 

Бо була в них сила Правди!» 

 

Хорунжий: «Козаки - це вільні люди! Козаки - безстрашні люди! Козаки - борці за волю, за 

народне щастя й долю!» 

Всі стають в лаву на свої місця. 

Ведучий: «Для привітання учасників козацького кола запрошується………….». 

Виступаючі проголошують свої промови.  

Виконання концертних і показових номерів (за окремою програмою). 

По завершенню кола Курінний отаман повертається до Куреня та дає наказ: «Увага! 

Курінь – СТРУНКО! Прапороносній групі приготуватися до винесення козацького прапору! На 

прапор – СТРУНКО! Ходом – РУШ!»    

Прапороносна група виносить прапор у встановлене місце.  

Ведучий: «Урочисте козацьке коло оголошую завершеним!». 

Курінний отаман: ««Увага! Курінь – СПОЧИНЬ, РОЗІЙДИСЬ!»  
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