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Напрямок «Організація» 

Як зареєструвати громадське об’єднання? - Відпо-
відь є! 

Багато розмов останнім часом ведеться на-
вколо державної реєстрації громадських об’є-
днань, детально розібратися з нюансами цьо-
го питання не було нагоди, але нещодавно та-
кий шанс випав, і дозвольте поділитися із ва-
ми цією інформацією. Сподіваємося, що ця ін-
формація буде корисною, а тому «крокуємо». 

Крок 1. 

Для створення громадського об’єднання вам необхідно визначитися із його 
формою: громадська організація або громадська спілка.   Відповідно до ст. 1 За-
кону України «Про громадські об’єднання» засновниками та членами 
(учасниками) громадської організації є фізичні особи, а громадська спілка – це 
громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного пра-
ва, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та 
фізичні особи. 

            Після визначення кола учасників-засновників, а відповідно і форми об’є-
днання, необхідно провести установчі збори, на яких вирішити питання щодо 
власної назви об’єднання, мети його діяльності, місцезнаходження, керівних ор-
ганів та їхнього персонального складу. Також на момент проведення зборів не-
обхідно скласти проект Статуту, який доречно обговорити та затвердити на та-
ких зборах. 

            Безумовно для якісного складення документів рекомендується зверну-
тись до юриста, але, якщо ви відчуваєте в собі сили, то проаналізувавши вимоги 
закону «Про громадські об’єднання», положення податкового законодавства що-
до неприбуткових підприємств, ви зможете скласти такі документи самостійно. 
До речі, на сайті Головного територіального управління юстиції у м. Киє-
ві  є типові зразки документів для створення громадського об’єднання, якими 
можна скористатися як прикладом. 

            Обов’язково під час установчих зборів необхідно обрати голову та секре-
таря зборів, а також скласти реєстр осіб (громадян), які брали в них участь. Де-
тальні вимоги щодо протоколу установчих зборів та реєстру учасників містяться 
в ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання». 

Також необхідно визначитись із особою відповідальною за подальшу взаємо-

дію із органами реєстрації і зафіксувати це в протоколі. 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

Хотілося б також звернути увагу на одну особливість. Відповідно до п.7 ст.7 За-

кону України «Про громадські об’єднання» повноваження засновника громадсь-

кого об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднан-

ня в установленому законом порядку. Таким чином, якщо засновники об’єднання 

планують в подальшому приймати активну участь в його діяльності як члени, це 

слід зафіксувати в статуті.  

 Крок 2. 

Установчі збори проведені, про що складений протокол. Текст статуту затвер-
джений. Тепер ми маємо не більше 60-ти днів для здійснення державної реєстра-
ції нашого громадського об’єднання. 

Особа, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення ре-
єстраційних дій готує для подачі пакет реєстраційних документів. 

Вичерпний перелік таких документів наведений в ст. 17 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадсь-

ких формувань», а саме: 

1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, за формою № 1, 

що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 

року; 

2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників, 

тобто протокол установчих зборів громадського об’єднання; 

3. відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата наро-

дження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер обліко-

вої картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефо-

ну та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представля-

ти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата наро-

дження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) 

4. установчий документ юридичної особи, тобто статут; 

5. реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчих зборах; 

6. документи, що підтверджують повноваження представника. 

Хотілося б звернути вашу увагу на дуже зручний сервіс, що впроваджений Мі-

ністерством юстиції України і має назву «Он-лайн будинок юстиції» (можливо 

знайти за посиланням). Цей сервіс виявився корисним, тому що він надає змогу 

завантажити документи, які ви плануєте подати на реєстрацію, і здійснити їхню 

попередню експертизу фахівцями відповідного територіального управління Мі-

ністерства юстиції із наданням рекомендацій щодо виправлення допущених по-

милок.  

    Статут і протокол повинні бути підписані від імені учасників-

засновників головою та секретарем зборів, нотаріального засвідчення 

їхніх підписів не вимагається.  

http://platforma-msb.org/u-ministerstvi-yustytsiyi-ukrayiny-pobuduvaly-on-lajn-budynok/
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Крок 3 

Ви маєте пакет документів і готові подавати його на реєстрацію. Питання 

«куди»? Відповідно до абзацу 2 пункту 5 Порядку державної реєстрації юридич-

них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають 

статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

09.02.2016 №359/5 державна реєстрація громадських формувань, у випадках, 

передбачених законами, проводиться Міністерством юстиції України та його те-

риторіальними органами в межах повноважень, визначених Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

Також, наказом Міністерства юстиції України «Про запровадження пілотного 
проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» від 17.06.2016 № 
1717/5 передбачена можливість подачі документів для державної реєстрації че-
рез центри надання адміністративних послуг та місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офіси. 

Контактні дані центрів надання адміністративних послуг та центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги можна знайти на сайтах територіаль-

них управлінь Міністерства юстиції України. 

Крок 4 

Ви подаєте пакет документів на реєстрацію. В обмін на документи від держав-

ного реєстратора ви отримуєте ОПИС документів, що надаються юридичною 

особою держаному реєстратору для проведення реєстраційної дії 

«Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної осо-

би». 

За цим посиланням можна отримати платний або безкоштовний витяг з єди-

ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-

ських формувань, а також переглянути дійсний статут юридичної особи, що мо-

же бути необхідним для вас або ваших контрагентів.  

Державна реєстрація громадських формувань територіальни-

ми органами Міністерства юстиції України проводиться за мі-

сцезнаходженням громадського формування. Тобто нам треба 

йти до територіальних управлінь Мінюсту, інформацію про які можна 

знайти за посиланням.  

Цей документ дуже важливий і повинен бути вами обов’язково збере-

жений через одну деталь. У його верхньому правому куті міститься уніка-

льний код, який дає можливість переглянути результат надання адмініст-

ративних послуг за посиланням.  

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/6b2e6b3b588376ac43b6eaec76ea26a2/regiony/
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
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 Крок 5 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» розгляд докумен-
тів, поданих для державної реєстрації громадського об’єднання із статусом юри-
дичної особи здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання доку-
ментів для державної реєстрації. 

Як результат, ви отримаєте Виписку з державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка підтверджує, що 

реєстрація вашого громадського об’єднання здійснена, йому присвоєний відпо-

відний ідентифікаційний код, проведений обмін інформацією із податковим ор-

ганом та відповідним управлінням статистики. 

Тепер вас чекають у граверній майстерні, щоб виготовити печатку, у податко-
вій – щоб внести ваше об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та органі-
зацій, у банку – щоб відкрити рахунок. 

Ці базові знання допоможуть вам грамотно оформити та зареєструвати гро-
мадське об’єднання! 

Нехай ваш осередок громадського суспільства працює на користь українців! 

 

Статут державним реєстратором не засвідчується і вам не повертається, 

але в електронному вигляді він вноситься до вашої реєстраційної справи і 

є «еталонним». Це означає, що ви можете виготовляти будь-яку необхідну 

вам в роботі кількість примірників Статуту, але вони повинні бути абсолю-

тно ідентичні примірнику, що подавався при державній реєстрації.  

Вікторія Бересток, керівник творчого об’єднан-

ня Донецького обласного дитячо-молодіжного 

центру. 
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Напрямок «Медіа» 

Найперше треба  забути про міф, що фоторепортаж – це досить простий жанр. 

Здавалося б, що складного: потрібно бути в конкретному місці, в конкретний час 

і встигнути натиснути кнопку своєї камери, а автоматика сама все налаштує за 

вас. Однак, цього, на жаль, для хороших фото недостатньо. 

Фоторепортаж – складний жанр. 

Оскільки потрібно не забувати про 

закони фотографії, пам’ятати про 

композицію. На відміну від роботи 

над портретом або ж натюрмортом, в 

фоторепортажі у вас не буде часу ду-

мати про композицію. Однак, це ро-

бити потрібно. Оскільки, фото в кін-

цевому варіанті вийдуть нецікавими. 

Час в фоторепортажі завжди грає не 

на боці фотографа.  

Чи знаєте ви, що є основою фоторепортажу? Вірно, оперативність. Потрібно 

навчиться «вловити ту саму мить». Це приходить з часом, з досвідом. Однак, та-

лант в репортажній зйомці теж відіграє важливу роль – природне відчуття, як у 

футбольного воротаря.  

1.      Детально подумайте над тим, що ви хочете розповісти  про  подію, яку 

будете знімати. Не забувайте, що можуть виникати і незаплановані сцени. Фо-

тографуйте  їх також. Вони можуть  підсилити  основний меседж вашого ре-

портажу. 

2.       Постійно думайте про те, що ви хочете розповісти  за допомогою фото-

графії. Знімки, які мовчать, які ні про що не говорять, навряд чи будуть когось 

цікавити. Кожен знімок, кожен кадр у фоторепортажі повинен не просто 

«говорити», він повинен так само, як і людина, виражати свої емоції - плакати, 

сміятися, говорити пошепки. Сам по собі знімок повинен викликати у глядача 

певні емоції. 

3.      Завжди шукайте цікаві ракурси. Часто поняття «ракурс» плутають з по-

няттям «точка зйомки». Простий знімок «в лоб» мало кому цікавий. Шукайте 

свій ракурс, свою точку. Спробуйте присісти і зробити знімок знизу вверх. За-

лізьте на паркан. Покажіть своє бачення того, що відбувається. Хороший ра-

курс - це вже 50% успіху.  

 

Поради для вдалого фоторепортажу. 
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4.      Навчайтесь бути мобільними, бути одночасно в декількох місцях. Так-так, 

не дивуйтеся. Досвідчені майстри фоторепортажу здатні і на таке. Але не забу-

вайте при цьому про своїх колег та інших глядачів. Намагайтеся під час своєї ро-

боти не заважати іншим. Продумайте заздалегідь точки, де ви будете перебува-

ти в момент зйомки, продумайте маршрут таким чином, щоб не потрапити в 

об'єктиви своїх колег. Хороший фоторепортер - як вампір, не відображається на 

фотографіях інших фотографів. 

5.      Точку, з якої ви будете вести зйомку, потрібно вибирати заздалегідь. Якщо 

ви не були знайомі з цим місцем раніше (а досвідчені фотографи зазвичай зна-

ють практично всі місця у своєму місті), то рекомендуємо прийти на зйомку за-

здалегідь. Продумайте також що і яким об'єктивом ви будете знімати. Звичайно, 

дуже добре, якщо у вас є універсальний об'єктив з великим діапазоном фокусної 

відстані.  

6.      Для репортажного фотографа необхідний об'єктив з великим діапазоном 

фокусної відстані. Недорогі універсальні об'єктиви для такої роботи цілком при-

йнятні, використовуйте і штатив, підійде також і монопод. 

7.      Якщо ви робите фоторепортаж з події, що відбувається в залі для гляда-

чів, не забувайте знімати не тільки те, що відбувається на сцені. Дуже цікаві мо-

менти можна побачити і в залі. Потрібно вміти вловити рекцію глядачів, що спо-

стерігають за подіями. 

8.      Безглузді рухи людей, особливо медійних, відомих особистостей, їх смішні 

гримаси - чхання, позіхання – додадуть колориту вашому фоторепортажу. Деякі 

ЗМІ дуже активно практикують такого роду зйомку, але тут важливо не 

«перегнути палицю». 

9.      Включайте в свій фоторепортаж знімки, зроблені в різному масштабі. 

Крупний план, середній, загальний - це основа основ фоторепортажу. Це один з 

його найголовніших законів. Глядач повинен бачити і загальне, і епізод, і деталь. 

10.      Не забувайте про те, що всі правила, закони композиції працюють і в ре-

портажних знімках. Чи то натюрморт, чи портрет або репортаж – закони компо-

зиції непорушні. 

11.      При зйомці фоторепортажу намагайтеся використовувати коротку ви-

тримку. Інакше рухомі об'єкти можуть виявитися змазаними. Звичайно, при під-

вищенні швидкості спрацьовування затвора вам доведеться збільшувати ISO. 

Навіть якщо матриця вашого фотоапарата дає на фотографіях багато «шуму», це 

не настільки важливо у фоторепортажі.  

12.      Невеликий «шум» в репортажних знімках не особливо помітний, а іноді 

навіть відіграє певну роль, надаючи фотографії деяку динамічність, ефект при-

сутності. До того ж, при зменшенні знімків цей «шум» теж зменшується, а то й 

взагалі стає непомітним. Але  неприродність зображення, особливо осіб, може 

проявитися.   



 9 

13.      Ніколи не знімайте зі спалахом на концертах, якщо в приміщенні немає 

відображаючих її імпульс поверхонь. Не робіть цього з ряду причин. По перше, 

світло спалаху майже завжди псує світлове рішення спектаклю або концерту і за-

важає глядачам у залі правильно сприймати задум автора. По друге, спалах в де-

яких випадках засліплює людей, що знаходяться на сцені, заважає їм. Третя при-

чина - деякі спалахи можуть гальмувати в своїй роботі сам фотоапарат. Якщо та-

ке трапляється, то у вас з'являється ризик зробити знімок тоді, коли спалах ще 

не готовий до імпульсу, і вдалий для зйомки момент буде вами упущений. Четве-

рте – імпульс спалаху на концерті найчастіше буває непотрібний, оскільки його 

світло просто «не долетить» до об'єкту зйомки. Та й до того ж, освітлення на сце-

ні в 90 % випадків буває хороше. Тобто, світла цілком достатньо для того, щоб 

знімок вийшов якісним. 

14.      При зйомці фоторепортажу не забувайте про поточну фокусну відстань 

об'єктива і витримку, на якій ви знімаєте. При зйомці варто навчитися орієнту-

ватися у витримці по звуку спрацьовування затвору камери. 

15.      Пам’ятайте про кадрування. Якщо грамотно кадрувати знімок, то з нев-

далого, здавалося б, кадру може вийти досить хороша фотографія. 

16.      Рекомендуємо вам також робити горизонтальні та вертикальні знімки. 

Різноманітність форматів прикрашає репортаж, особливо якщо він опублікова-

ний в друкованому ЗМІ. 

17.      Знімайте у форматі RAW, оскільки JPEG на хорошу якість практично не 

здатний. 

18.      При роботі над фоторепортажем необхід-

но не забути «прив'язати» його до місця, де відбу-

валася подія. Для цього сфотографуйте будівлі 

або пам'ятники, що знаходяться поблизу (якщо 

подія відбувається на вулицях міста) або які-

небудь інтер'єри будівлі, в якій розгортається дія, 

що описується вами мовою фотографії. 

19.      Знімайте якомога більше дублів одного епізоду, однієї сцени. Зверніть 

увагу на те, як працюють професіонали, наприклад, на прес-конференціях відо-

мих людей або в ключові моменти біля воріт на футбольному полі. Навіть якщо 

вдалим буде один єдиний знімок із сотні - це просто чудово. Це успіх репортажу. 

Якщо ж ключовий момент буде знятий з технічним браком - це  провал.  

Успіхів вам! 

 
Олександр Шеремет, керівник творчого 

об’єднання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру 
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Направление «Патриотизм» 

Методичні рекомендації “ДЖУРА В ТАБОРІ”. 

Виховання не може бути безнаціональним – воно є саме національним. В осно-

ву системи національно-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 різнобічного та гармонійно розвинена національно свідома, високоос-

вічена, компетентна особистість, здатна до саморозвитку та самовдосконалення. 

Сучасному вихователю необхідно у своїй роботі широко використовувати фор-

ми та методи виховного впливу, що базуються на українських народних звичаях 

та традиціях. Процес органічного поєднання освіти з національною історією, ку-

льтурою, народними звичаями та традиціями, збереження та збагачення культу-

ри українського народу дозволить оздоровчим таборам, стати важливим інстру-

ментом національно- патріотичного розвитку громадян держави.  

Організація збору у таборі передбачає розуміння інтересів і можливостей ді-

тей, залучення до відповідної предметно-практичної діяльності. Орієнтація на 

цілісність світу людини дозволяє створити програму, що інтегрує культурно-

освітню, дозвільну й спортивну діяльність дитячого табору. 

«Джура» — гра дитячо-юнацька, і в ній приділяється особливе місце одному з 

головних принципів самовиховання — ініціативі та самодіяльності. Знання та 

навички, певні моральні якості, які дитина отримала, сприятимуть кращій її реа-

лізації в соціумі, надихатимуть у подальшому житті, та дозволять пишатись і бе-

регти надбання своєї Батьківщини. Ефективність юнацької гри в літньому табо-

рі досягається активною спільною діяльністю організаторів табору із молодіж-

ними та військово-патріотичними громадськими організаціями. 

Виховний ідеал гри «Джура» – козак-лицар, свідомий, відповідальний та пов-

новартісний громадянин-патріот, провідник у суспільстві. 

Основи національно-патріотичного виховання 
Розвиток незалежної України, осягнення нею в майбутньому в багатьох галу-

зях життя світового рівня, неможливо без пізнання і творчого відродження наці-

онально-духовних цінностей її громадян. Пізнання ідейно-морального, виховно-

го потенціалу має вирішальне значення у формуванні вільної, сильної духом 

особистості. Україна – єдина у світі козацька держава, тож пріоритетним стає ко-

зацько-лицарське виховання. 
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 Основними складовими національно-патріотичного виховання мають стати 

громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне вихован-

ня.  

Пріоритетними стають ідеї зміцнення української державності як консолідую-

чого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді. 

Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної па-

м'яті про тривалі державницькі традиції України. Національно-патріотичне ви-

ховання має здійснюватися системно та цілеспрямовано для формування у лю-

дини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття від-

даності своїй державі. 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості  

у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Укра-

їнського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, 

соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських 

козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки 

та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких се-

лянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, 

українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху 

в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на при-

кладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 201-

3-2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 

областях. 

Цілісна особистість сучасної молоді формується в результаті навчально-

виховної роботи, насамперед певних напрямів діяльності батьків, учителів, ви-

ховників, представників громадських організацій: 

 

Блок I.  Культура тіловиховання. 

 

1. Від козацьких секретів здоров’я, тіловиховання – до олімпійських вершин. 

Працюючи в цьому напрямку, ми плекаємо у кожної молодої людини міцне здо-

ров’я, загартовуємо тіло і дух, формуємо уміння досягати перемог на спортивних 

іграх. 

2. Рідну Україну захищай по-лицарському. Тут формується уміння захищати рі-

дну мову, культуру, землю. Відроджується військово-спортивне мистецтво на-

ших пращурів: верхової їзди, стрільби з лука, володіння списом, шаблею, іншими 

видами козацької зброї; подолання природних перешкод, кермування човном 

під веслами та вітрилами; різних видів боротьби: бойового гопака, спасу, хорти-

нгу тощо.  
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 Блок ІІ.  Духовна культура. 

3. Козацькому роду – нема переводу. В процесі реалізації завдань цього на-

пряму роботи виховуємо в юнацтві родинні цінності, повагу до свого роду, ба-

жання примножувати його славу. 

4. Любіть Україну, як сонце любіть. Продовжуючи патріотичні традиції, 

звичаї, ми навчаємо кожну дитину палко і ніжно, самовіддано любити Украї-

ну, служити їй корисними справами. 

5.  Козацькими шляхами – до висот української духовності. Тут допомагає-

мо відроджувати мистецькі традиції кобзарства, лірництва, гуртового співу, 

танцю, дотепного влучного слова, різьбярства, художнього розпису, художньої 

вишивки, іконопису, вивчати і застосовувати на практиці знання з народної 

медицини, астрономії, агрономії, метеорології, кулінарії тощо. 

Проводимо кваліфікаційні конкурси, олімпіади, змагання з різних напрям-

ків розвитку здібностей дітей та молоді. 

У процесі самостійної діяльності прищеплюється козацько-лицарська духо-

вність, зміст якої складають: 

а) духовне життя козаків – синівська любов до України, землі, рідного краю, 

заповітів батьків і дідів, рідної мови, культури, історії;  

права, «вольності» народні, ідеї власності, здобутої своїми руками, кмітливі-

стю і підприємницькою думкою;  

ідея Бога як захисника народу, України;  

лицарі свято бережуть віру батьків і дідів, духовні здобутки предків; 

б) козацька філософія – козаки обґрунтували волю людини як головний дар 

життя, її природне право на свободу і незалежність, найвищими цінностями 

вважали людину, народ, національну державу; 

в) козацький світогляд – провідними були ідеї Бога, Батьківщини, свободи 

особистості і волі народу, збереження спадщини предків, їхньої духовності, 

переконання в торжестві народної правди, перемоги добра над злом, ідеали 

незалежності України; 

г) козацький характер – емоційна наснага, внутрішня невичерпна енергія;  

висока шляхетність і порядність, кмітливість і дотепність, підприємливість і 

практичність, стійкість і незламність у боротьбі з ворогами, безкомпромісність 

і твердість у відстоюванні правди і справедливості; 

д) козацька мораль - шляхетне ставлення до людини: батьківська турбота 

про підростаюче покоління, глибока пошана до літніх і старших людей, палка 

і всепереможна любов до рідної землі, героїзм у захисті інтересів рідного на-

роду, надання допомоги усім слабим, скривдженими і знедоленим, нетерпиме 

ставлення до зла і несправедливості в будь-якій формі, надзвичайна скром-

ність, висока краса вчинків і миротворча місія в житті; 

е) козацька естетика – культ краси людини, її фізичної і духовної доскона-

лості; 
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 ж) козацька правосвідомість – виборність органів козацького самоврядуван-

ня, утвердження демократичних  основ української держави, гуманістичні за-

сади громадського життя; 

з) козацька ідеологія – захист демократичного ладу, політичного устрою 

України, її самостійності,  державності та  інтересів всього народу. 

Блок ІІІ.  Культура предметної діяльності. 

 

6. Плекати український храм природи. Основними завданнями цього на-

пряму роботи є формування любові до рідної природи, готовності і уміння бе-

регти та примножувати її багатства, красу. Вивчається екологічне становище в 

регіоні та проводяться заходи з метою його покращання. 

7. Всеукраїнська толока, особиста праця – тобі, Україно. Тут засобами коза-

цької педагогіки формуються якості господаря рідної землі, державна позиція 

та інтереси українського власника, який чесною і самовідданою працею наро-

щуватиме матеріальні блага, духовні цінності рідного народу, гармонійно по-

єднуватиме особисті і загальнонаціональні потреби. Відроджуємо ремесла і 

промисли: бондарство, гончарство, бджільництво, ковальство, лимарство, чи-

нбарство, стельмахування. 

8. Науку і техніку – на службу нації. Роботу тут спрямовуємо на пізнання ви-

хованцями законів розвитку науки і техніки, формування любові до науково-

пізнавальних процесів, уміння власними зусиллями свого мозку і рук рухати 

вперед ці фундаментальні галузі суспільного життя. 

 

Блок ІV.  Соціальна культура. 

 

9. В душі і серці кожного із нас – Соборна Україна. Зміст і методику роботи в 

цьому напряму спрямовуємо на вироблення в юних громадян державотвор-

чих і націотворчих якостей. Працюємо над тим, щоб зміцнення національної 

держави, поглиблення згуртованості нації стало смислом життя кожного гро-

мадянина України. 

10. Козацька наша слава не вмре, не поляже. Разом з вихованцями  глибоко 

пізнаємо українську історію, досягнуті нами національні пріоритети – ідейні, 

політичні, наукові, культурні і державотворчі. 

Поширюємо серед дітей та молоді знання про козацький національний виз-

вольний рух, про заслуги козаків у боротьбі з чужоземними загарбниками. 

Вивчаємо  історичні документи, історичні праці, художні твори. 

Виховний ідеал гри  

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

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

шляхетність, відвага. 
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 Допомога ближнім (люби ближнього свого, як самого себе) – відвага або муж-

ність; 

Дотримання кодексу лицарської честі (козацького Звичаю) – Мудрість, Шляхе-

тність, Відвага. 

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

є базовою і основною формою оборонно-масової і спортивно-оздоровчої роботи, 

початкової військової та фізичної підготовки, ідейно-політичного, морально-

психологічного та національно-духовного виховання дітей та молоді, формуван-

ня особистості як лицаря-козака.   

 

Кодекс лицарської честі 

 

Люби свою Батьківщину, материнську мову, неньку Україну.  

Шануй віру і звичаї свого народу.  

Май свою національну і людську гідність, будь готовим захищати слабших, ту-

рбуватися про молодших, зокрема дітей.  

Виховуй шляхетне ставлення до дівчинки, жінки, матері, бабусі; оберігай їх 

людську честь і гідність.  

Слухай накази отамана, поважай старших та поради наставників.  

Будь вірним українській національній ідеї, принципам української національ-

ної моралі і духовності.  

Відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави.  

Кріпи свій характер і волю, будь терплячим і дисциплінованим.  

Будь хоробрим і відважним, мужнім і невтомним.  

Понад усе цінуй козацьку честь.  

Будь лицарем до супротивника, зневажай жорстоких і лихих.  

Будь ревним охоронником рідної природи.  

Бережи традиції Українського козацтва, охороняй пам'ятки історії і культури 

свого народу.  

Є три ключові риси провідної верстви: мудрість, шляхетність, відвага, які мож-

на 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 ні-

яким вчинком. Він завжди дотримується високих вимог козацької моралі.  

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

Служіння Богові, Україні, Ближнім, підпорядковується своїм провідникам та козаць-

кому Звичаю. Він знає, що дисципліна – це основа організації і сила, а анархія – це 

руїна. Тому завжди і всюди підтримує авторитет України, козацтва і своїх провідни-

ків.  

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

використовуючи всі можливості, кожну хвилину для добра України. Він не знає без-

ділля. 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 оці-

нює 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.   

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

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

7. Врівноважений – 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 опанува-

ти себе. Тому український козак і у воді, і у вогні, й у відкритому бою, у 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 ни-

щить 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).  

Організаційне забезпечення гри «Джура» 

Структура гри «Сокіл» («Джура») є зразком для організації оздоровчого та-

бору, а її виховні ідеали основним орієнтиром для виховника. Основою організа-

ційної структури військово-патріотичної дитячо-юнацької  гри 

«Сокіл» («Джура») є рій – первинний козацький осередок. 

Ройові атрибути  

Мета: створення збірного образу українця-патріота, який би сприймали члени 

рою як частинку себе.  
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 Назва, відзначка (емблема), ройовий клич-гасло (клич-девіз), ройове гасло-

позивний, прапорець встановленої форми із своїми барвами, типова форма-

однострою. 

Склад рою – 8 осіб (6 хлопців, 2 дівчини). У кожному рою визначається провід-

ник – Ройовий.  

Назва. Має мати героїчний, козацький, патріотичний зміст. 

Найкраще, використовувати зооморфні мотиви, гумористичні, історично-

героїчні, подекуди і фантастичні образи, зокрема з фольклору: Нічні кажани, Во-

лоцюги, 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. 

Кожен рій (команда від школи) обирає собі ім’я визначного козацького, війсь-

кового, державного, суспільно-політичного, культурного діяча всеукраїнського 

масштабу, чи свого краю. Члени рою мають його шанувати, брати собі за прик-

лад, знати його кращі риси, здобутки, чим він прислужився Україні. Назва рою 

має звучати наприклад: Корсунський рій ім. Марка Жмайла. 

 Відзначка (емблема) – схематичне, символічне зображення назви рою. Форма: 

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

на використовувати на правому рукаві однострою, на висоті середини між лік-

тем та краєм рукава на плечі. 

 Ройовий клич-гасло (клич-девіз) має відображати лицарсько-воїнську, коза-

цьку традицію, світогляд, ідеали. Можна використати народні приказки чи прис-

лів’я, латинські вислови: "Двічі не вмирати", "Або пан, або пропав", "краще вов-

ком згинути, аніж жити псом", "зі щитом або на щиті". 

Мета – клич має ідейно об’єднувати всіх членів куреня, спрямовувати їх на 

якусь позитивну поведінку. 

 Ройове гасло-позивний: напр. "Пугу-Пугу" – "Козаки з лугу" чи "Сонце схо-

дить" – "буде день". 

Мета – використання під час змагань, зокрема теренової гри, "Квесту" 

для зв'язку зі своїми. 

 Ройове знамено (прапорець) – це полотняний або сатиновий квадрат розміра-

ми 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 рою. Розміри букв по висоті – 10 см. На лівій 

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

довжиною 180 см та діаметром 3 см. 
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 Барви рою – будь-які два чи три кольори, вибрані куренем. 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). 

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

козацької тематики та традиції. Основний елемент – вишиванка. Для виготов-

лення однострою можна використати елементи обмундирування українського 

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

слід використовувати спеціальний одяг. 

 Форма одягу учасників гри має бути повсякденною і святковою. Повсякден-

ною може бути одяг для занять або похідна форма одягу військово-спортивного 

крою; святковою, парадною - історично-традиційна: кольорові чоботи, шарова-

ри, пояс, вишита сорочка, жупан (свитка), шапка зі шликом.  

Учасники гри «Джура» носять такі відзнаки:  

- на правому рукаві (10 см від верху) нашивається Прапор України розміром 8 

х 5 см;  

- на лівому рукаві (10 см від верху) нашивається  емблема (форма і зміст ви-

значаються в таборі) і нижче від неї на 3 см - відзнака козацької старшини:  

- ройової - жовта смужка 8 х 1 см;  

- чотової - дві жовті смужки 8 х 1 см;  

- сотенної - три жовті смужки 8 х 1 см;  

- курінної - одна жовта смужка 8 х 2 см і одна - 8 х 1 см.  

На комірці носять 8 - кутні зірочки діаметром 7 - 10 мм: козачата - одну; джури 

козацькі - дві, молоді козаки - три. 

Якщо у таборі є фінансова можливість забезпечити однострій для всіх роів, то 

це доцільно зробити. 

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!». 

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

Обрання  старшини та ройових  

Насамперед потрібно сформувати рої (рій-клас, рій-гурток, рій-група за місцем 

проживання тощо). Усі рої об’єднуються в чоти (паралель класів, загонів, груп за 

віком тощо), а затим можуть за необхідності об’єднуватись в сотні (школа, табір, 

вулиця, село, двір у багатоповерхівці тощо), полки – районне об’єднання, палан-

ки – обласне об’єднання, кіш – всеукраїнське об’єднання. Рої формуються за віко-

вими групами: молодша група (козачата) - віком 6-10 років, середня (джури ко-

зацькі) - віком 11-15 років, старша (молоді козаки) - віком 16-18 років.  
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 На чолі кожної структурної козацької одиниці стоїть виборна козацька стар-

шина: отаман, ройовий, писар, обозний, осавул, хорунжий, бунчужний, скарбник, 

суддя, довбуш, товмач. 

Для ефективної організації заходів у рамках гри призначається Таборова стар-

шина. 

1. Таборова старшина відповідає за: 

своєчасну підготовку місць проведення заходів гри «Джура»; 

дотримання розпорядку дня і виконання програми заходів; 

дотримання правил безпеки учасниками гри та правил внутрішнього розпо-

рядку в таборі; 

підготовку приміщень для проживання, харчування, відпочинку учасників, ро-

боти штабу, суддівської колегії, журі; 

проведення вранішніх та вечірніх збірок; 

проведення виховної роботи з учасниками таборування; 

забезпечення разом з представниками державних силових структур охорони 

території таборування, у тому числі нічні тренування «Сполох» («Алярм»); 

прийом та розміщення учасників, організаторів, гостей. 

2. Склад таборової старшини: 

 похідний отаман табору; 

 заступник похідного отамана – осавул табору; 

 бунчужний табору; 

 хорунжий табору; 

 писар табору; 

 обозний табору і ін. 

Розподіл обов’язків: 

ОТАМАН здійснює загальне керівництво товариством гри "ДЖУРА". 

Отаман здійснює: 

 загальну організацію табору, керівництво особами, які входять до складу 

комендантської групи (таборової старшини); 

 репрезентацію табору у взаємодії з місцевими органами державної влади, 

правоохоронними органами, органами охорони здоров’я, представниками 

ЗМІ та іншими організаціями; 

 контроль за рівнем виконання виховної програми; 

 виконання розпорядку дня та розкладу занять; 

 контроль занять учасників та діяльності членів комендантської групи 

(таборової старшини); 

 складання за допомогою писаря звіту по закінченню табору; 

 виконання інших поточних завдань, спрямованих на забезпечення якісно-

го таборування. 
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 ОСАВУЛ відає питаннями поведінки козачат, джур козацьких та молодих коза-

ків, організованого виконання заходів національно-патріотичного виховання та 

вишколу козачат, джур козацьких і молодих козаків з питань традиційних коза-

цьких умінь та єдиноборств. 

Заступник  отамана – осавул табору виконує такі завдання: 

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

або за його дорученням поза табором; 

забезпечує якісне проведення урочистої частини таборування; 

керує призначеними черговими підрозділами (роями), керує стійковими; 

забезпечує охорону табору; 

контролює і перевіряє денні та нічні таборові стійки; 

контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку; 

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

БУНЧУЖНИЙ завідує козацькими клейнодами - бунчуками, пірначами тощо. 

Відповідає за організацію заходів культурно-мистецької діяльності та виховної 

роботи  гри "ДЖУРА": 

складає виховну програму табору; 

здійснює добір інструкторів і запрошує доповідачів; 

забезпечує разом із технічним персоналом озвучення табору (трансляція пат-

ріотичних пісень, оголошення інформації тощо); 

укладає щоденний розклад занять (культурно-виховний); 

контролює роботу інструкторів та волонтерів; 

проводить постійний вишкіл з інструкторами та обговорення змісту занять 

наступного дня; 

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

ХОРУНЖИЙ - головний прапороносець, відає козацькими стягами й хоругва-

ми, крім того відповідає за організацію заходів фізичного виховання козачат, 

джур козацьких і молодих козаків. 

Хорунжий табору – організатор ланки інструкторів та впорядників: 

здійснює загальне шикування; 

проведення за допомогою інструкторів ранкової зарядки (руханки); 

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

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

виховної та змагальної програми таборування; 

доповідає похідному отаману на ранковому та вечірньому колі про готовність 

роїв до виконання завдань навчально-виховної та змагальної програми табору-

вання; 

керує хорунжими на підніманні та опусканні державного та таборового прапо-

рів (на ранковій та вечірній збірках одночасно виконується державний гімн усі-

ма учасниками без фонового супроводження); 



 20 

 подає сигнали загального сповіщення;  

забезпечує виконання розпорядку дня; 

контролює розміщення в таборі прапорів, відзначок, плакатів іншої наочної 

агітації; 

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 відсутності учасни-

ків і інструкторів на території таборування; 

виконує інші поточні завдання і доручення отамана. 

ПИСАР веде канцелярію (діловодство) і разом з отаманом здійснює заходи 

статутної діяльності. Це - заступник отамана, розпорядник, адміністратор і коор-

динатор діяльності козацького товариства гри "ДЖУРА". 

Писар табору: 

реєструє разом із  комісією учасників таборування; 

готує проекти щоденних наказів і оголошує їх на вечірньому колі; 

веде протоколи нарад таборової старшини (при потребі); 

забезпечує таборову кореспонденцію, веде таборову хроніку; 

відає документацією внутрішнього таборового характеру (розклад занять, 

ознайомлення з протоколами, наказами, розпорядженнями тощо); 

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 

  ОБОЗНИЙ відає господарством та природозахисною діяльністю козацького 

товариства гри "ДЖУРА". 

Обозний табору виконує такі завдання: 

вирішує питання територіального розташування табору; 

забезпечення табору наметами, та іншими таборовим інвентарем, канцеляр-

ським приладдям, обладнанням для кострових тощо; 

розгортання табору та контроль за технічним станом всіх елементів табору; 

обладнання території табору у відповідності до призначення (роботи членів 

штабу, інструкторів, волонтерів, почесних гостей табору, санітарної зони, місць 

для проведення занять, території кухні та інше); 

розміщення учасників таборування на визначених місцях; 

забезпечення таборової кухні якісними харчами; 

забезпечує збереження харчів, їх видачу згідно з розпорядженням начальника 

кухні; 

забезпечення учасників таборування якісною питною водою; 

забезпечення функціонування таборової крамнички (при наявності); 

згортання табору та наведення порядку на місцевості; 

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана. 
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 СКАРБНИК відає фінансами козацького товариства гри "ДЖУРА".  

СУДДЯ очолює суд козацької честі. Цей суд розбирає суперечні питання, погані 

вчинки козачат, джур козацьких і молодих козаків, неправильні дії загонів та 

окремих представників юнацької козацької старшини, включаючи і отаманів. 

Суд честі незалежний ні від кого і керується лише принципами лицарського ко-

дексу козаків.  

ДОВБУШ завідує військовими літаврами, барабаном, трубою, якими скликає 

товариство на Ради, збори. Довбушу підпорядкований ТРУБАЧ.  

ТОВМАЧ - перекладач, знає іноземні мови.  

ШАФАР під час походів заготовляє провіант. Він - ключник, економ, домопра-

витель.  

Таборова старшина розробляє і узгоджує з керівництвом закладу Програму 

проведення заходів.  

 

Орієнтовний зміст діяльності виховників оздоровчих  змін. 

Особисто відповідає за здоров’я і благополуччя всіх дітей свого загону (рою). 

Інформує дітей про правила, норми, традиції дитячого табору. 

Контролює прийом їжі. 

Організує дітей на участь в усіх табірних, загінних справах. 

Проживає разом з дітьми, що відпочивають у дитячому таборі. 

Дотримується особистої гігієни та безпеки. 

Користується усіма громадянськими правами, що надаються іншим громадя-

нам. 

Виконує професійні обов’язки, дотримуючись моральних норм. 

Приймає участь у розробці змісту програми літнього збору. 

Має право на об’єктивну оцінку своєї праці, яка доводиться до його відома. 

Має право на заперечення невиправданих, на його думку, оцінок своєї роботи. 

Вільний у виборі форм і методів, які йому видаються більш прийнятними для 

організації життя колективу. 

Має право отримати копію скарги, якщо така має місце, прагне до повноцін-

ного виконання своїх професійних обов’язків, росту свого професійного рівня. 

Постійно турбується про моральне та фізичне здоров’я довірених йому дітей і 

підлітків. 

Приймає всі можливі заходи для забезпечення безпеки дітей. 

Вивчає склад загону (рою) і індивідуальні особливості дітей, складає психо-

лого-педагогічну характеристику. 

Розробляє план роботи загону (рою) (з урахування плану роботи табору та 

лідерського збору) і подає його на затвердження директору табору (похідному 

атаману). 
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 Організовує роботу з дитячим колективом з урахуванням вікових та психоло-

гічних особливостей дітей, працює з батьками дітей. 

Поєднує можливості свої, дитячого табору та особливості дітей. 

Використовує різні методичні прийоми, форми і засоби, що активують діяль-

ність дітей. 

Використовує індивідуальну, групову роботу з дітьми різного віку. 

Приймає участь в організації та проведенні загальнотабірних заходів. 

Аналізує і коректує систематично особисту діяльність. 

Правила виховника  зміни: ї 

Приїхавши до табору, залиш свій образ вдома і керуйся ідеологією і відноси-

нами, що склалися до тебе. 

Прийми все, що є в дитині (крім того, що загрожує життю). 

Пам’ятай, що ти існуєш заради дитини, а не заради себе. 

Вважай своїм педагогічним методом свідоме спостереження за дитиною. Не 

тільки оберігай від чогось поганого, а й вчи протистояти йому. 

Ставлячи вимоги до дітей, в першу чергу виконуй їх сам. 

Кожен має право сказати іншому, що, на його думку, погано, але лише в тому 

випадку, якщо знає, як зробити так, щоб стало краще. 

Не обговорюй своїх товаришів у присутності дітей, не говори погано про сво-

го колегу, краще знайди можливість співпрацювати з ним. 

Сприймай питання й твердження дітей серйозно. 

Привчай дитину міркувати самостійно. Допомагай складати власні плани й 

приймати рішення, нести відповідальність за них. 

Не обіцяй дітям того, чого не зможеш виконати. 

Припустився помилки – визнай її. Не бійся змінити своє рішення, погодив-

шись із доводами дітей. 

Вмій здивувати і вразити дітей, а якщо треба – покорити. 

Будь життєрадісною людиною, і нехай діти знають і бачать це. 

Не захоплюйся наказами. Хто не зміг взяти ласкою, не візьме і строгістю. 

Не принижуй дитину, не давай йому відчути, що він у чомусь гірший за тебе. 

Пам’ятай, що людина складна, навіть, якщо їй 10 років. Не вважай себе розум-

нішим. Можливо, у тебе більше життєвого досвіду, проте розум дається від при-

роди. 

Хвали дитину тільки за конкретні успіхи і вчинки і роби це щиро. 

Працюючи з дітьми, частіше згадуй, яким ти був у цьому віці. 
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 Етика виховника  

Зовнішній вигляд. 

Він оцінюється перш за все по тому, чи відповідає зовнішній вигляд конкрет-

ній ситуації, в якій опинився виховник (спортивний захід, зустріч з батьками у 

батьківський день, похід і т.д.). Акуратність, продуманість в одязі – це візитна ка-

ртка виховника, особливо при першій зустрічі з дітьми та їх батьками. Проте зо-

внішній вигляд складається не лише з одягу, а з уміння рухатись, керувати влас-

ною мімікою. Діти звертають увагу на доброзичливість, привітний вираз облич-

чя, увагу до кожної дитини. 

 

Культура мови. 

Між учасниками гри «Джура» та на території таборування мова спілкування –  

українська. 

Людина, яка працює з колективом дітей, просто зобов’язана звертати особли-

ву увагу на культуру своєї мови. Виховник повинен навчитися використовувати 

граматично правильні конструкції речень, лексичне багатство і виразність рід-

ної мови. Важливим моментом в усній мові є чітке вимовляння слів, правильне 

інтонування (паузи, логічні наголоси), а також вміння ясно і виразно читати лі-

тературний текст. Категорично забороняється використання нецензурних вира-

зів, слів-паразитів, наприклад: «ну», «розумієш», «от». 

Слід пам’ятати, що у спілкуванні з дітьми неприпустимі підвищений та розд-

ратований тон. Криком, або навпаки, грізним мовчанням важко добитися від ді-

тей бажаного результату. Вони скоріш за все перестануть сприймати слова свого 

виховника, з’явиться психологічний бар’єр між ними. Виховнику завжди треба 

пам’ятати, що дитина – це особистість, що розвивається, і якій необхідно допо-

могти формувати характер і навчити загальнолюдським цінностям, а не вимага-

ти ідеальної поведінки і чіткого виконання завдань виховника. Тому слід уника-

ти публічних зауважень, обговорень вчинків дитини, а тим більше іронії по від-

ношенню до дітей. Дитині завжди можна тактовно пояснити, що вона зробила 

неправильно і чому не слід так чинити в подальшому. Розмова наодинці з макси-

мумом такту, сердечності і терпіння принесе більше результатів, чим публічне 

висміювання чи категоричні заборони. 

 

Відносини із Таборовою старшиною та колегами. 

Відношення до людей має бути ввічливим, доброзичливим, розважливим 

(навіть якщо ви відчуваєте не зовсім дружні почуття до цієї людини). Виховник 

повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку табору, виконувати 

загальні правила і обов’язки, приймати активну участь в житті табору. Неприпу-

стима критика керівника, колег у присутності дітей. 
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 Відношення між виховниками мають будуватися на взаємоповазі та взаєморо-

зумінні, ввічливості, вибагливості, перш за все до себе, прагненні створити єди-

ний колектив. Необхідно ділити відповідальність за роботу в роях, загоні, разом 

планувати роботу на день, визначати хто за що відповідає, щоб не робити одну й 

ту саму роботу вдвох. 

 

Поради координатору: 

Познайомтесь з програмою даного табору 

Визначте цілі та завдання майбутньої роботи на зміну (з майбутнім напарни-

ком) 

Вивчіть вікові особливості дітей, зверніть особливу увагу на очікування дітей 

даного віку 

Використовуйте дані з дитячих анкет (захоплення, конкретні очікування, ба-

жані доручення, уміння та ін.) 

Вивчіть можливості табору (традиції, періодичність загінних справ), в якому 

працюватимете, і подумайте як можна їх використовувати у вашій роботі 

Відберіть засоби, форми, методи, якими володієте 

Складіть модель зміни з урахуванням можливостей табору 

Створіть творчу атмосферу в загоні 

Враховуйте інтереси дітей 

Вихідними даними для планування можуть служити наступні: 

Державні, регіональні та місцеві документи про життєдіяльність табору 

Календар літніх свят 

Поточні і очікувані події в країні і в світі, вашому місті, селі, таборі, традиції 

табору 

Інформація про дітей 

Очікування дітей 

Завдання періоду 

Модель зміни  



 25 

 Вимоги до учасників гри «Джура» 

 

1. Вимоги до козачат, джур козацьких і молодих козаків — це той обсяг знань, 

умінь і навичок, яким вони повинні оволодіти протягом часу перебування в да-

ній якості.  

А) Вимоги до козачат:  

Козачата - це будь-які хлопчик чи дівчинка, які досягли 6-річного віку, люб-

лять родину, шанують старших і хочуть багато дізнатися про історію рідного 

краю, України, бажають рости дужими, сміливими, вправними, мріють про щас-

ливу долю свого народу, прагнуть зробити вільною та квітучою рідну Україну, а 

для цього:  

- повинні добре навчатися;  

- знати символіку своєї держави - Прапор та Герб України, вміти шанувати їх;  

- знати Гімн України та розуміти, чому називають себе українцями;  

- знати, хто такі українські козаки, де жили, чим займалися, що таке дитячо-

юнацьке козацьке товариство, членом якого вони є;  

- знати, що таке козацький добрий вчинок;  

- знати кодекси лицарської честі та лицарської звитяги;  

- знати побут козаків, в чому саме можуть і повинні наслідувати козаків діти;  

- знати кілька козацьких пісень, елементи гопака;  

- знати, які сторінки з життя козаків пов'язані з місцевістю, де проживають ді-

ти;  

- знати імена найвидатніших козаків і що з ними пов'язано в житті родини, на-

селеного пункту, регіону;  

- знати гасло козаків, звичай, обіцянку, пісню, привітання, хоругву, знак;  

- старатися бути корисним для козацького товариства, допомагати батькам, 

старшим, кволим і знедоленим;  

- дбати про загартування, чистоту і здоров'я свого тіла, виховувати здоровий 

дух;  

- знати дату свого народження, своїх батьків, близьких родичів, свій родовід;  

- вміти розповідати про Україну, про важливі історичні події на Україні та її 

славні імена. 

Б) Вимоги до джур козацьких:  

 Джури – це друга, наступна ланка дитячої козацької військово-спортивної 

патріотичної гри «Джура», а тому й вимоги до них більш глибокі, а завдання - се-

рйозніші:  
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 - відмінно й добре навчатися, поглиблювати і розширювати обсяг знань, здо-

бутих на першій віковій ступені учасників козацької гри «Джура»;  

- знати і вміти детально розповідати про український Прапор та Герб, знати і 

вміти виконувати (співати) Гімн України, гордитися тим, що ти українець і вміти 

довести, що козак - це гордість нації, свято берегти звання українського козака;  

- якомога більше здобувати знань з історії Запорізьких козаків, вміти зосере-

дитися і розібратися, якими найкращими рисами козаків повинен оволодіти 

джура козацький, вміти самостійно підготуватися до походу, організувати до 

нього товаришів;  

- оволодіти спортивною майстерністю козаків, виховувати в собі волю, загар-

товувати організм, готувати себе до серйозних випробувань. 

В) Вимоги до молодих козаків:  

Молоді козаки - це дорослі хлопці, дівчата, старшокласники і ті, що вже закін-

чили навчальний заклад середньої освіти. Вони багато знають, багато вміють. 

Для молодих козаків захист своєї рідної України - це найголовніший зміст їхньо-

го життя. Молоді козаки вже володіють знаннями і навичками, необхідними для 

подальшої реалізації їх у своєму повсякденному житті, залишаючи при цьому ті 

морально-етичні засади, з якими їх ознайомлювали ще з дитинства:      

вони добре знають історію Запорізької Січі та життя і побут козацтва в 

ній; знають історію, побут, культуру і традиції Гетьманського козацтва 

України;  

не тільки знають, а й виконують вимоги (закони) лицарської честі та ли-

царської звитяги;  

вміло орієнтуються в життєвій обстановці, володіють життєвою ситуаці-

єю, готові стати вірними захисниками інтересів українського народу;  

вони оволоділи вимогами: «Від козацьких забав - до олімпійських вер-

шин» та «Відмінним навчанням, підготовкою до захисту Батьківщини про-

довжимо подвиг батьків», склали Козацьку Присягу на вірність Україні. 

ТАБІР 

 

Табір – один з найуспішніших засобів національного виховання, якщо програма та 

її проведен-ня на відповідній висоті. Це можливість ізолювати юнацтво від впливу 

міста і дати йому наскрізь українську атмосферу. Таборування з усіма його чарами, 

ми знаємо з досвіду, наче тепло для воску, дає змогу виховнику формувати молодь 

до бажаних виховних цілей.  

ІДЕОЛОГІЯ 

 

Контрольними заходами, що дозволяють оцінити якісну підготовку школярів за 

програмою Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри 

"Сокіл" ("Джура") є фінальні етапи – шкільні, районні, обласні та всеукраїнський, що 

проводяться щорічно протягом поточного навчального року.  
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 Шкільні та районні етапи гри, як правило, проводяться у травні, обласні –  

у травні-червні, а всеукраїнський – у липні-серпні. За результатами шкільного, ра-

йонного та обласного етапів гри визначаються кращі рої відповідно – навчального 

закладу, району, області у трьох групах (1-4 класи, 5-8 класи, 9-12 класи).  

До участі у Всеукраїнському етапі гри допускаються по одному рою від Автоном-

ної Республіки Крим, областей та міст Києва та Севастополя. 

Районні, обласні та всеукраїнський етапи гри проводяться методом таборування – 

створюються патріотичні військово-спортивні туристсько- краєзнавчі оздоровчі на-

метові табори.   

Що таке наметовий табір фінального етапу гри? Наш табір має поєднувати війсь-

ково-патріотичне виховання, фізкультурно-спортивну, туристично-краєзнавчу та 

культурно-просвітницьку роботу. Навички, набуті під час перебування в таборі, ма-

ли б стати у пригоді в різних не передбачуваних ситуаціях. Табір на природі дає за-

ряд бадьорості на багато днів. Тому й правильне розташування табору та його обла-

днання грає чи не  одну із перших умов його доброї діяльності.  

З чого розпочати роботу по підготовці табору? Перше з чого потрібно почати – це, 

звичайно, добірка команди організаторів. А першоосновою і зовсім не технічною 

стороною всього процесу підготовки табору має бути ідеологічна мотивація, якою 

стають просякнуті абсолютно всі напрямки підготовки та проведення табору. Це і 

місце табору, і програма, і всі з кого учасники беруть приклад…  

Ідеологічна мотивація таборування має формуватися на виконання завдань гри 

для досягнення її виховного ідеалу – формування козацько-лицарського типу сучас-

ної молодої людини.     

ІДЕЯ 

 

Ідейні принципи виходять із лицарського покликання «Служіння Богові, Батьків-

щині, ближнім»:  

Бог і Україна. 

 Добре діло – найкращий дар один одному. 

 Здоровий спосіб життя та розвиток туристсько-спортивних навичок – основа ус-

пішного виховання майбутнього покоління громадян України. 

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 ЗАБЕЗПЕЧИ-

ТИ ЇЇ ЖИТТЄДАЙНІСТЬ НА ВІЧНІСТЬ.   
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 Таборування  

Організація табору – складний процес, який вимагає багато часу та вмінь. Плану-

вання табору слід розпочинати не пізніше, ніж за 6 місяців до початку проведення. 

Правила таборування 

Правила таборування складає отаман при допомозі бунчужного й писаря. Правила 

таборування вивішуються на дошці оголошень.  

У правилах таборування потрібно вказати наступне: 

•  Повна назва табору. 

• Всі учасники табору підкоряються наказам і дорученням таборової старшини, 

булави, інструкторів та суддів. 

Мова табору є виключно українська. 

Учасники табору не виходять за його межі без окремого дозволу проводу табо-

ру. 

  Учасники табору можуть купатися тільки в той час, який призначений для цьо-

го в програмі дня. 

Учасники табору дбають про таборовий інвентар і використовують йо-го тільки 

з дозволу проводу табору. 

Учасники табору не користуються радіоприймачами і плеєрами. 

Учасники табору не переховують у шатрах ніяких харчів. 

Учасники не нищать і не вирубують дерев. 

Учасники табору: не розпалюють вогню в таборі або поза табором без дозволу 

проводу табору; не вживають відкритого вогню (свічки, сірники) в таборі або по-

за ним; не кидають камінням, ножами, сокирами, диском і ку-лею в інший час, 

ніж призначено в програмі дня під проводом інструктора. 

Учасники табору дбають про чистоту шатер, таборової площі, терену табору, 

умивальників, лятрин, місць для купання. 

• Учасники табору передають всі знайдені на терені табору речі старшині табору. 

• У всіх справах до старшини табору учасники звертаються через ройового і бунчу-

жного, а також негайно зголошують усі захворювання. 

• Учасники табору не порушують приватної власності сусідів по табору. 

Всі інші речі, які правилами таборування не передбачаються будуть подані до-

датково у денних наказах. 

За неслухняність і порушення таборового правильника та розпоряджень, про-

голошених у денних наказах, і інших приписів, старшина табору застосовуватиме 

систему пересторог та виключення з табору. 

Таборова програма 

Програма табору  в першу чергу звертає увагу на вироблення самостійності учас-

ників, самозарадності, дисципліни, життя серед природи, фі-зичної вправності та ін. 

Завчасно добре підготована програма табору –  це вже більша половина успіху. 
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 Підготовка таборової програми 

Увесь час побуту учасника в таборі від першого до останнього моменту повинен 

бути заповнений заняттями, хоч би це було і організоване дозвілля. Рамовий план 

праці є дороговказом для занять під час таборування і роз-поділом часу: скільки йо-

го на які заняття треба присвятити. Табори, залежно від характеру, часу тривалості, 

рівня і т.п., будуть мати різні рамові плани праці. Такий план праці повинен бути ви-

готовлений перед табо-ром.  

У загальному орієнтовний рамовий порядок табору (розпорядок дня) пови-

нен бути таким:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо в першій половині дня програмою передбачені фізичні навантаження, 

то заняття в другій половині мають носити більш спокійний характер, напри-

клад: заняття в гуртках, інтелектуальні ігри тощо та навпаки.    

Рамовий план праці мусить співпадати з індивідуальними розкладами за-

нять інструкторів і розкладами проходження загонами (роями) етапів гри, а 

провід табору повинен докласти всіх зусиль, щоб його повністю дотриматися 

протягом таборового часу. 

У неділю і свята рамовий порядок занять повинен бути відповідно змінений. 

У неділю ви можете проводити лише кілька легких занять.  

07.00 Побудка 

07.15-
08.00 

Ранкова руханка 

08.00-
08.45 

Вмивання 

08.45-
09.00 

Вранішнє коло (збірка) – відкриття дня 

09.00-
09.30 

Сніданок 

10.00-13.00 Заняття за навчально-виховною програмою 

13.00-14.00 Обід 

14.00-16.30 Заняття за навчально-виховною програмою 

16.30-17.00 Підвечірок 

17.00-18.30 Заняття за навчально-виховною програмою 

18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) – закриття дня 

19.00-20.00 Вечеря 

20.00-21.30 Ватра 

21.30-22.00 Друга вечеря 

22.00-22.30 Вечірня гігієна 

23.00-07.00 Нічна тиша 
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 Конкурси (змагання) гри «Джура», умови та порядок їх виконання, суддівство.  

(За зразок взяті Умови ІІІ (Всеукраїнського) етапу –  

«Джура – 2015: Гетьманська Україна») 

Підготовка рою до участі у конкурсах. 

Види змагання 

І. Впоряд (стройова підготовка).  

ІІ. Боротьба «Навхрест» (українська народна боротьба-гра на «дужання») або 

силова гра «Лава на лаву». 

ІІІ. Смуга перешкод із використанням козацької легенди. 

ІV. «Рятівник» - змагання з надання першої долікарської допомоги, елементи 

рятувальних робіт і тактичної медицини.  

V. Стрільба: виконання стрільб з пневматичної або бойової зброї.  

VI. Гра «Пластун» - комплексна командна інтелектуально-екстремальна гра з 

військово-спортивними та туристичними елементами та використанням мето-

дик гри «Квест».   

VII. Рейд-похід (тренування з виживання). 

VIII. Теренова гра – класична тактично-командна гра із боротьбою за прапор 

та із використанням пов'язок-липучок на руки для системи «вбитий-живий». 

IX. Гра «Відун» - інтелектуальні змагання по історії українського війська, су-

часних збройних сил України по системі «Брейн-ринг», «Що?»,»Де?»,»Коли?» та 

ін. 

X. Ватра «Слава Героям» – представлення від рою творчо-мистецького завдан-

ня. 

XI. Таборування - оцінка облаштування, побуту, чистоти табору рою. 

 

Опис видів змагань 

Військово-спортивні види: 

I. Впоряд (стройова підготовка) 

Змагання рекомендується проводити на території військової частини на стро-

йовому плацу.   

Для суддівства цього виду змагань до складу суддівської колегії включаються 

представники військових комісаріатів або військових частин.  

Змагання проходять у вигляді демонстрації знань та вмінь. За основу варто 

брати Муштровий впоряд гри «Сокіл» («Джура»). 

Час на виконання обов’язкового завдання - 2 хв. творчого завдання - 3 хв. 

Обов’язкове завдання повідомляється рою на початку змагань. Творче - готу-

ється командою вдома. 

Бере участь весь рій, 8 чол. Всі накази подає ройовий. 
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 Обов'язкове завдання це виконання прийомів у складі рою без зброї та зі збро-

єю.  

Творче завдання може бути представлене у вигляді монолітного та чіткого по-

казу різноманітних елементів впоряду у складі рою під супровід барабанного 

бою чи під музику. 

Оцінка виставляється від 1 до 4 (незадовільно, задовільно, добре, дуже добре) 

по таких критеріях в обов’язковому та творчому завданнях: оцінка зовнішнього 

вигляду, одностроїв, зорганізованості та якості виконання впорядових наказів; 

Виконання маршової патріотичної пісні.  

На завершення показу – марш рою стройовим кроком із виконанням маршової 

патріотичної пісні на тематику козацтва, УСС, військ УНР, УПА або сучасних ЗСУ. 

Перемагає рій, який в сумі має найбільший бал. 

 

Порядок виконання 

Рій виходить на місце для показу стройових прийомів у колонні по двоє за ко-

мандою: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом – РУШ!».  

Після виходу на визначене місце ройовий подає команди:  

«РІЙ – СТІЙ, право-(ліво-) РУЧ, СПОЧИНЬ, ЗАПРАВИТИСЬ!».   

Вийшовши на середину ладу (строю), ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ,  

СТРУНКО! Рій (проголошує назву), наш девіз (звучить девіз). Рівняння до СЕРЕ-

ДИНИ!»; підходить до судді конкурсу та доповідає про готовність команди: 

«Пане суддя! Рій (назва) до участі в конкурсі Впоряд готовий! Ройовий (називає 

своє прізвище)».  

Суддя подає команду: «СПОЧИНЬ!».  

Ройовий дублює команду: «СПОЧИНЬ! Рій – РОЗІЙДИСЬ».  

Після цього рій виконує прийоми в такій послідовності: 

шикування в однолаву;  

розмикання і змикання рою; 

перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки; 

повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись);  

крок на місці; 

перешикування в колону по двоє;  

проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час ру-

ху; 

проходження з виконанням ладової пісні (по завершенні творчого завдання). 

 

Шикування в однолаву 

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для 

збору: «Рій – ДО МЕНЕ»  

(За цією командою джури бігом збираються до ройового). 

Ройовий подає команду: «Рій, у лаву – ЗБІРКА».  
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 (Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік чолової 

лінії шикування, рій шикується ліворуч від ройового. З початком шикування ройо-

вий виходить із ладу й стежить за шикуванням рою). 

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ».  

(За цією командою усі, крім правокрилового, повертають голови праворуч 

(праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирі-

внювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший 

бік). 

Після закінчення вирівнювання рою подається команди «СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».    

 (За цією командою всі джури швидко ставлять голову просто).  

Розмикання і змикання рою  

Ройовий стає перед ладом і подає команду:  

«Рій, вліво на два кроки розім-КНИСЬ».   

(За виконавчою командою всі джури, за винятком того, від якого здійснюється 

розмикання, повертаються в зазначений бік, рівночасно з постановкою ноги пове-

ртають голову до чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через 

плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто 

йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді, й по-

вертається праворуч). 

Ройовий подає команду: «Рій, вправо зім-КНИСЬ».   

(За виконавчою командою всі джури, за винятком того, до якого призначене 

змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком під-

ходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостій-

но зупиняються та повертаються ліворуч). 

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».   

Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки   

Ройовий подає команду: «Рій, до двох – ВІДЛІЧИ».   

(Відлік починається з правого крила: кожний джура, швидко повертаючи голо-

ву до джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить 

голову просто (прямо), крайній лівого крила голову не повертає). 

Ройовий подає команду: «Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ».   

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок назад, не при-

ставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й 

приставляють ліву ногу). 

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО».  

Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву – ШИКУЙСЬ».   

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не при-

ставляючи правої ноги, крок вперед й приставляють ліву ногу). 

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».   
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 Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись) 

Ройовий подає команду: «Рій, право-РУЧ».  

(За виконавчою командою всі джури повертаються праворуч). 

Ройовий подає команду: «Рій, ліво-РУЧ».   

(За виконавчою командою всі джури повертаються ліворуч). 

Ройовий подає команду: «Рій, обернись, ЗАПРАВИТИСЬ».   

(За виконавчою командою всі джури повертаються через ліве плече на 180 гра-

дусів. Під час вирівнювання рою після виконання команди «обернись» у наступній 

команді вказується на бік рівняння, наприклад: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ»). 

Ройовий подає команди: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».   

 

Крок на місці 

Ройовий подає команду: «Рій, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, на місці ходом-РУЧ».  

(За виконавчою командою всі джури крокують на місці). 

Ройовий подає команду: «Рій – СТІЙ!».  

(За виконавчою командою, до подається під ліву ногу, всі джури приставляють 

праву ногу і зупиняють крок на місці). 

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».   

 

 Перешикування в колону по двоє  

Ройовий подає команду: «Рій – РОЗІЙДИСЬ».  

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для 

збору: «Рій – ДО МЕНЕ»  

(За цією командою джури бігом збираються до ройового). 

Ройовий подає команду: «Рій, в колону по двоє – ЗБІРКА».  

(Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік руху 

рою, рій шикується за ройовим по двоє). 

Ройовий з початком шикування повертається до рою і подає команду: 

«РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!».  

Ройовий розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, ходом– РУШ!».  

(За виконавчою командою ройовий виводить рій на вихідну позицію для прохо-

дження урочистим маршем з виконанням військового вітання під час руху). 

 

Проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час 

руху 

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою 

стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть 

перед хорунжим).  
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 Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»,  

розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, рівним кроком – ходом 

РУШ!».  

(Рій починає рух у встановленому напрямку).   

При наближенні рою до судді ройовий повертає голову вправо (в напрямку до 

судді) і подає команду: «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!». 

(За виконавчою командою ройовий прикладає праву руку до шапки, хорунжий і 

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

Після проходження рою повз судді ройовий подає команду:  

«Рій – СПОЧИНЬ!». 

(За виконавчою командою ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повер-

тає голову прямо, рій крокує на встановлене місце).  

Проходження з виконанням ладової пісні 

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою 

стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть 

перед хорунжим). 

Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», 

розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, з піснею – ходом РУШ!».  

(Рій починає співати пісню з початком руху).  

Після проходження рою повз судді ройовий подає команду:  

«Рій – СПОЧИНЬ!». 

(За виконавчою командою рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене 

місце).  

ІІ. Боротьба «Навхрест» або силова гра «Лава на лаву» 

Боротьба «Навхрест» - (українська народна боротьба-гра на «дужання»). 

Боротьба навхрест спрямована на плекання спритності, сили, витривалості та 

відваги. Проводити її слід на спортивних матах, татамі, борцівських килимах, пі-

дготовленій піщаній м’якій поверхні тощо.  

Розмір кола – діаметр - 4 м. Спортсмени у спортивних чи козацьких строях 

обіймають один одного, тримаючись руками за широкий пояс за плечима супер-

ника, і таким чином намагаються перекинути його на спину. Хто більше разів це 

зробить (за 2 хв.) — той переможець. Поєдинок може закінчитись достроково, 

якщо супротивник відмовляється продовжувати боротьбу, за рішенням лікаря, 

за рішенням судді (дискваліфікація за порушення правил). 

Беруть участь хлопці, 3 чол. Вагові категорії визначаються умовно:  

1 – найлегша, 2 – середня, 3 – найважча. Учасники розподіляються відповідно до 

своєї ваги по цих категоріях (перед початком змагання у цьому виді проводять-

ся сигнальні зважування). Різниця між учасниками у вазі не має перевищувати 

10 кг. Відповідно командна зустріч відбувається за принципом: 1 з 1, 2 з 2 і т.д.  

Перемагає рій, який здобуває більше індивідуальних перемог.  
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 Змагання в цілому у цьому виді відбуваються за олімпійською системою. Сітка 

з розподілом команд затверджується після реєстрації із з’ясуванням кінцевої кі-

лькості та після проведення жеребкування. 

Для оптимізації проведення цього виду бої між роями проводяться паралель-

но на 4 майданчиках. 

Силова гра «Лава штовхач» 

Одночасно у цій грі беруть участь два рої по шість джур. Гра відбувається на 

полі, яке розмічається трьома лініями: одна по середині, на якій два рої будуть 

сходитися в груповому поштовху і дві інші – лінії  шикування  розмічаються  на  

відстані 3 метри від серединної  лінії.  

Перед боєм проводиться обряд єднання: учасники стають в коло, руки кла-

дуть на плечі, рухаються по колу і співають бойову козацьку пісню. Потім учас-

ники  стають в лави на лініях шикування щільно притиснувшись один до одно-

го, плече до плеча, взявши під лікті. 

По команді – «Бій!» обидві лави бігом рухаються одна на одну і намагаються 

поштовхами витіснити лаву суперників за їхню лінію шикування. Удари та боро-

тьба заборонена. За порушення правил  учасник  вилучається  зі змагань, за сис-

тематичне порушення (більше трьох разів) вилучена зі змагань може бути весь 

рій. Лави сходяться три рази.  

Виграє та лава, яка більше разів витиснула  іншу за лінію або якщо інша лава 

розпорошилася  по майданчику.  В  разі коли лави завалилися, або розвернулися,  

лава переможець визначається на чиїй стороні більша частина, та лава і програє. 

За перемогу в одній сходці, лава отримує 1 бал. Після визначення переможця,  

обов’язково проводяться сходини «братання» між роями, що брали участь у цьо-

му бою. 

Звитяжні змагання «Лава на лаву» 

 Командне силове змагання «Лава на лаву» є традиційною забавою україн-

ських козаків.  

 Змагання «Лава на лаву» не потребує спеціальної попередньої підготовки. 

 Проводиться на майданчику, вказаному на схемі:  

Майданчик із безпечним (земляним, ґрунтовим, піщаним, штучним) покрит-

тям, без сторонніх небезпечних предметів (дерева, кущі, каміння, стіни, загорожі 

тощо) на відстані не менше 5-ти метрів за межами майданчика. 

 

↓         2 м 
  

  
3-5 м 
  
  
↑ 

1(0.5м) 1(0.5м)           2 м           ↓ 
  
  
3-5 м 
  
  
↑ 
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  Межі майданчика повинні бути чітко визначені (крейда, пісок, тирса інше). 

 Судять змагання не менше 4-х бокових суддів та головний суддя, який і по-

дає команди.  

 Склад команди – 6 осіб. 

 Керівники та виховники команд безпосередньої участі у змаганнях не бе-

руть. 

 Перед початком змагань учасники стають до козацького кола, виголошу-

ють гасло рою, психологічно налаштовуються, підбадьорюються.  По команді 

судді рої сходяться до середньої  лінії  і  розгортаються у  лаву. Кожна  команда  

тактично будує  лаву  самостійно (однолава, дволава, «трикутник», «коло» тощо) 

і стає за 1 (0.5) м від середньої лінії. Руки учасників перехрестно кладуться на 

плечі відкритими долонями до власного тіла. Учасники тісно зімкнуті 

(притиснуті один до одного), повернуті обличчям до суперника. 

 Суддя проводить інструктаж та вказує на можливі порушення.  

 За першим сигналом (свистком) судді лава починає певними загрозливими 

звуками (без слів, наприклад: «у-у-у-у»; «гала-гала-гала»; «гей-гей-гей»; «тупу-

тупу-тупу»; «ков-ков-ков-ков» тощо) піднімати «бойовий» дух рою та психологі-

чно тиснути на суперника.  

 За другим сигналом судді рої починають  боротьбу.  

 Лава на лаву сходяться у ривку.  

Учасникам змагань забороняється низько нахиляти голову, виставляти  лікті, 

виносити  вперед  кулаки, наступати на ноги супротивників, повертатись до су-

перників спиною.  

Будь–які удари  заборонені. Навіть при намірі нанести удар боротьба припиня-

ється, команді–порушниці робиться зауваження.  

Про порушення правил може сигналізувати будь–який суддя, зупинити боро-

тьбу, роз’яснити суть порушення головному судді і команді, головний суддя 

приймає рішення. 

Після трьох зауважень команда дискваліфікується і їй зараховується поразка.  

Для перемоги команда повинна витіснити суперника за будь–яку лінію його 

частини майданчика. 

Команді може зараховуватись поразка у спробі,  якщо учасники  зробили  за-

ступ  двома  ногами  за  середню  лінію до сигналу судді,  хтось із учасників упав 

на землю (торкнувся землі коліном чи рукою), якщо  розірвана  лава.  

Для  виявлення  переможця  командам  надається  три  спроби. 

Команда, яка  отримала  перемогу  у  двох  спробах  вважається  переможцем, 

третя спроба не проводиться. 

Змагання проводяться за олімпійською системою «програв – вибув». 

Серед чотирьох кращих визначаються переможець та призери. 
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 ІІІ. Смуга перешкод із використанням козацької легенди. 

Умови проведення:  

 1. Змагання проводяться на дистанції козацька командна смуга перешкод. 

 2. Довжина дистанції до 500 м. 

 3. Перепад висот до 100 м. 

 4. Етапи смуги розміщені в коридорі, промаркованому обмежувальною 

стрічкою. 

 5. Всі етапи на початку та кінці обладнані контрольними лініями. 

 6. Старт та фініш суміщені. 

 7. Стартовий інтервал близько 10 хв., остаточний інтервал буде вказаний  

за 1 год. до початку старту першої команди. 

 8. Порядок старту визначається жеребкуванням. 

 9. Кожен етап буде обладнано згідно схеми та опису дистанції.  З порядком 

та умовами проходження, штрафами команди будуть ознайомлені напередодні 

(за 12 год. до старту). 

 10. Склад команди 6 чол., із них не менше 2-х дівчат. 7-й представник ко-

манди є «бігунком», несе командну картку, слідкує за записами суддівської коле-

гії, йому категорично заборонено втручатися в дії команди. 

 11. Команда прибуває на початок дистанції за 10 хв. до старту. 

 12. Команда долає етапи за порядком, визначеним СК. 

 13. Вид заліку – час та штрафи. 

 14. Штрафи на дистанції ставляться відповідно до заліку,  визначеному СК, 

вони є еквівалентними часу (напр. 1 бал. = 30 сек.) 

 14. Вище місце займають рої з меншим часовим результатом (час прохо-

дження дистанції + часовий еквівалент технічних штрафів). При рівності часо-

вих результатів вище місце займає рій з меншим технічним штрафом. Інші варіа-

нти будуть визначені ГСК напередодні. 

Можливі перешкоди та етапи: 

1.Маятник. 

2.Подолання заболоченої місцевості по жердинах. 

3.Подолання заболоченої місцевості по купинах. 

4.Переправа через річку (яр) по колоді. 

5.Підйом – траверс – спуск по схилу. 

6.Переправа через річку вбрід. 

7.Рух по–пластунські через коридор з обмеженою висотою (підлаз). 

8.Рух на фініш гусячим кроком 

9. В смугу перешкод можуть бути включені козацькі завдання – 

«Сюрпризи» (наприклад, стрільба із саморобного лука, визволення полоненого 

тощо).  
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 ІV.  «Рятівник» - змагання з надання першої долікарської допомоги, елементи 

рятувальних робіт і тактичної медицини. 

Час виконання – буде визначений напередодні (орієнтовно 5 – 8 хвилин). 

Кількість учасників – 8 чоловік, із них не менше 2-х дівчат. 

Рій витягує картку та одночасно виконує завдання. 

Завдання складається із двох частин: 

1. Теоретичний тур (можливі завдання): 

критичні кровотечі; 

правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному ударі, 

обмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним струмом, утопленні, 

тривалому здавлені окремих частин тіла, гострому болі в животі, отруєнні хіміч-

ними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах отруйних змій, комах та паву-

ків; 

правила надання першої допомоги при пораненнях.  

2. Практичний тур (можливі завдання): 

штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, накладання пов’язок на го-

лову, передпліччя, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний суглоби, на-

кладання джгута на стегно. 

правила надання допомоги при інфаркті; 

виклик швидкої допомоги.  

Кожну помилку суддя вказує команді та про (штраф)  сигналізує підняттям ру-

ки, секретар заносить результати у протокол.  

3. Після виконання завдань рій проходить швидкісний етап: 

накладання шини з підручного матеріалу (при переломах плеча, передпліччя, 

стегна, гомілки) та транспортування потерпілого вбрід через річку на ношах, ви-

готовлених із двох жердин та двох брезентових курток (штормовок) або шматка 

брезенту. Потерпілий визначається роєм, йому заборонено виконувати будь–які 

дії, що полегшують роботу рою. 

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

10 балів, падіння–3 бали, торкання потерпілим рельєфу або поверхні води будь–

якою частиною тіла при транспортуванні на ношах–1 бал, потерпілий надає до-

помогу команді–3 бали, невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знахо-

диться на відстані, що не дозволяє контролювати стан потерпілого–3 бали. 

Один бал прирівнюється до 10 сек. часу.  

Витратні матеріали суддівські. 

Враховується час виконання завдань, проходження швидкісного етапу та 

штрафні бали. 

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

Рій, що набрав прохідну кількість балів у змаганні «рятівник» допускається до 

участі у конкурсі «стрільба». 
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 V.  Стрільба: виконання стрільб з пневматичної або бойової зброї.  

До участі у конкурсі «стрільба» допускаються лише ті рої, які набрали прохід-

ну кількість балів у змаганні «рятівник».  

Стрільба по мішені №6 або №8  (джерело http://www.shooting-ua.com/

target.htm) для пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. 

Час стрільби – 5 хв. 

Кількість учасників – 6. 

Кількість позицій для стрільби – 6. 

Пострілів – 8 (3–пристрілочні, 5–залікових) 

Мішеней – 2 (пристрілочна – П, залікова – З), 

Положення – лежачи з упору.  

Для суддівства цього виду змагань до складу суддівської колегії включаються 

представники ТСОУ, військових комісаріатів або військових частин.  

Визначається командний та індивідуальний результат – визначення кількості 

точних попадань та відповідно набраних балів. 

Перемагає рій, що набрав найбільшу кількість балів. 

Три кращі учасники в індивідуальному результаті також відзначаються  

в підсумковому протоколі змагань. 

ПРИМІТКА: 

Додатковим конкурсом є виконання вправи учбових стрільб з автомата  

АК-74, яка проводиться на стрільбищі військової частини згідно встановлених 

правил для допризовної молоді.   

Цей додатковий конкурс проводиться в рамках відвідування учасниками гри 

військової частини для ознайомлення їх з умовами розміщення військовослуж-

бовців, показу військової техніки та виконання вправи учбових стрільб з авто-

мата АК-74.   

VI. Гра «Пластун» - комплексна командна інтелектуально-екстремальна гра з 

військово-спортивними та туристичними елементами та використанням мето-

дик гри «Квест».   

Гру рекомендується проводити на території населеного пункту або на терито-

рії, що має багато історичних пам’яток.   

Для суддівства гри до складу суддівської колегії змагань включаються пред-

ставники молодіжних громадських організацій, що мають досвід у проведенні 

цієї гри.  

Гра може проводитися як рейд-змагання.  

Роям видають: завдання (легенда рейду-змагань з зазначенням кількості ба-

лів встановлених для кожної історичної пам’ятки), фото історичних пам’яток і 

карту місцевості де відбуватиметься гра з позначеннями історичних пам’яток.  

http://www.shooting-ua.com/target.htm
http://www.shooting-ua.com/target.htm
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 Учасники рою самостійно визначають свій маршрут руху за яким вони у відве-

дений їм час відвідують всі історичні пам’ятки (чи лише їх частину), фотографу-

ються на їх фоні і тим самим отримують на фініші відповідні бали встановлені 

для тої чи іншої пам’ятки. Перемагає рій, що у відведений час набрав найбільшу 

кількість балів. 

VII. Рейд-похід (тренування з виживання). Організація рейд-походу здійсню-

ється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124 

«Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок ор-

ганізації туристсько-краєзнавчої роботи» та за правилами військової підготовки 

малих груп у складі від 8 до 40 чол. Маршрут рейд-походу планується по визнач-

них історичних місцях.  

Під час рейд-походу проводиться навчання і тренування учасників з питань: 

користування картою, визначення свого місця на карті, рух за азимутом вдень та 

в ночі, визначення відстані на місцевості, нанесення визначеного об’єкта на кар-

ту, практичні дії на марші та в дозорі, маскування (підручні засоби маскування, 

світлове та звукове маскування), організація привалу та ночівлі, переміщення 

вночі, безшумна ходьба, ведення розвідки та ін. 

Перед початком рейд-походу всі учасники розбиваються на загони по 40 чол.  

(по 5 роїв). Із складу ройових обирається отаман загону. Кожному загону вказу-

ється його маршрут руху та час. Під час руху рої тримають дистанцію для забез-

печення прямого бачення між собою: на відкритих ділянках лісу 30-40 м, по рід-

коліссі – 20 м, по лісу – 10-15 м. Перед направляючим роєм на двократній відста-

ні прямого бачення рухається розвідгрупа у складі 2-3 чол. для виявлення засад 

противника. Розвідгрупа забезпечується засобами радіозв’язку з отаманом заго-

ну.   

Під час рейд-походу оцінюється особисте та ройове спорядження. 

VIII. Теренова гра – класична тактично-командна гра із боротьбою за прапор 

та із використанням пов'язок-липучок на руки для системи «вбитий-живий». 

Гру рекомендується проводити на пересіченій місцевості. Для суддівства гри 

до складу суддівської колегії змагань включаються представники молодіжних 

громадських організацій, що мають досвід у проведенні цієї гри.  

Типовий опис гри. Основне завдання: захопити прапор супротивника і утрима-

ти в своєму таборі до кінця гри. Здобути якомога більше пов’язок супротивника. 

Тривалість 3 години. 

Етапи гри: 

Рої отримують карту-схему терену гри. На ній вказано точку на місцевості, де 

захований таємний гриф із кодовим гаслом його сотні. Рій має знайти його, ви-

користовуючи підказки, вказані в грифі, прибути до точки збору його сотні, зго-

лоситись до сотника, щоб записатись добровольцем в його загін.  
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 Кодове гасло – ключ до знаходження своєї сотні. Його не можна нікому казати 

окрім командира загону. Час на виконання – 1 год. Після закінчення терміну за-

боронено приймати запізнілі рої в склад свого загону, оскільки це можуть бути 

«ворожі» рої. 

Після збору своїх роїв, сотник об’єднує їх у більші відділи – чоти, розподіляє за-

вдання – відділ розвідки, відділ штурму ворожого табору, відділ оборони власно-

го прапору, відділ засідок. Завдання «розвідки» – виявити ворожий табір, визна-

чити найкращі шляхи підходу та нападу. Завдання «штурму», спланувати захоп-

лення прапору супротивника та доставити в свій табір. Завдання «оборони» - ви-

ставити охорону підступів свого табору, щоб виявити вчасно ворожу розвідку та 

напад. Завдання «засідки» діяти на терені для відвернення уваги відділів супро-

тивника, перехоплення прапору в разі його захоплення ворожим відділом. Час на 

«бойові» дії – 2 год. Дві сотні діють одночасно і пробують якнайкраще виконати 

завдання. 

Розподіл обов’язків: 

Суддя Теренової гри та секретар – визначені особи, які звітують про результат 

цього етапу в Головну суддівську колегію. 

Спостерігачі – залучені особи з числа дорослих представників команд. Кіль-

кість – до 10 чол. Їхній колір – білий. 

Сотники –командири сотні, які визначені ГСК. Їхні обов’язки – організувати со-

тню до бойових дій, розподілити обов’язки між командирами. Участі в бойових 

діях безпосередньо не беруть. Але можуть радити, підказувати командирам від-

ділів. Здійснюють загальне керівництво сотнею, але максимально передають 

права та можливість ініціативи командирам відділів, тобто учасникам. Колір по-

в’язки – червоний. 

Командири відділів розвідки, штурму, оборони, засідки – особи, які зголоси-

лись взяти на себе ці обов’язки, ройові. Замість себе в своєму рої призначають 

заступника. Вони мають по три пов’язки – на дві руки, та на ліву ногу.  

Командири роїв – діючі, або визначені заступники. Мають по 2 пов’язки –на лі-

ву руку та праву ногу. 

Рядові учасники – мають по 1 пов’язці на ліву руку. 

Пов’язки. 

Виготовлені з стрічки-липучки, яка легко розривається при зусиллі. Ширина 1

-2 см. Спосіб кріплення має бути таким, щоб не створювати перешкод для зір-

вання. Місце чіпляння: рука - приблизно посередині між плечем і ліктем, нога – 

по середині гомілки. 

Колір команд – жовтий і синій. 
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 Спосіб здобуття пов’язки: зірвати з руки чи ноги противника. Можна застосо-

вувати елементи боротьби, але без нанесення ударів, больових чи удушливих 

прийомів, дій, що можуть загрожувати травмуванням (падіння на камінь чи пе-

ньок тощо). 

Після втрати своєї пов’язки внаслідок боротьби учасник підносить ліву руку і 

виходить з епіцентру подій. Іде до точки збору учасників, що вибули з гри. Вона 

вказується наперед на карті-схемі. Йому не можна підказувати «живим» учасни-

кам, переховувати прапор чи якось в інший спосіб «грати». 

Вона має так розташовуватись, щоб її можна було легко знайти за орієнтира-

ми. 

Оцінювання перемоги: 

 Якість організації структури сотні та виконання «бойових» завдань по захоп-

ленні «ворожого» прапору та обороні свого. 

Кількість здобутих пов’язок супротивника. 

Активність у здобутті прапора супротивника. Абсолютна перемога сотні – 

утримання прапора в своєму стані до фінального сигналу. 

Дотримання правил чесної гри та техніки безпеки. 

Оцінювання дій кожної сотні здійснюється спостерігачами гри, які мають пра-

во перебувати на всьому терені гри та спостерігати за будь-якими діями учасни-

ків гри. Вони мають право призупиняти дії учасників гри вразі, якщо це є пору-

шення техніки безпеки та загроза життю чи здоров’ю. Після закінчення гри, спо-

стерігачі подають короткі звіти судді Теренової гри, і він підводить підсумки.  

Оцінювання кращого рою: 

Дії кожного рою та його провідника – ройового по виконанню першого за-

вдання – прибуття в стан своєї сотні. 

Активність у діях своєї сотні. Найважливіше – ініціатива ройового та взяття на 

себе обов’язків провідника у виконання того чи іншого завдання, якісне вико-

нання взятого на себе обов’язку. 

Кількість здобутих пов’язок бійцями рою. 

Проявлена мужність, відвага, кмітливість, хитрість та хист у виконанні 

«бойових» завдань членами рою, здобуття прапора членами рою. 

Дотримання правил чесної гри та техніки безпеки. 

Оцінювання кращого рою здійснюється на підставі звітів сотників та спостері-

гачів. 

Уточнені сценарій і правила проведення гри подаються команді-учасниці на 

початку змагань. 

Оцінка рою за участь в «тереновій грі» на входить в загальний залік змагань, а 

здійснюється окремо. Відповідно окремо нагороджується  переможець теренової 

гри на закритті змагань.  
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 IX. Гра «Відун» - інтелектуальні змагання по історії українського війська, су-

часних збройних сил України по системі «Брейн-ринг», «Що?»,»Де?»,»Коли?» та 

ін. 

Для суддівства гри до складу суддівської колегії змагань включаються пред-

ставники молодіжних громадських організацій, що мають досвід у проведенні 

цієї гри.   

Правила проведення гри подаються команді-учаснику на початку змагань. 

Участь беруть 8 осіб з рою. 

 

X. Ватра – представлення від рою творчо-мистецького завдання. 

Участь беруть 8 осіб з рою.  

Тематика – козацтво, УСС, УНР, УПА, сучасна українська армія та все, що пов’я-

зане з роєм. Тривалість виконання завдання – 5-7 хв. 

Визначаються три кращі рої. 

Критерії оцінювання: втілення легенди, художній рівень, костюми. Сума балів 

– від 1 до 10 по кожному пункту.  

 

XI. Таборування – Бівак – обов’язкові атрибути (хоругва, емблема, назва), біля 

яких повинно бути організоване чергування. Проводиться оцінка побуту, чисто-

ти, доцільності розміщення, дотримання санітарно–гігієнічних норм, стан спо-

рядження, особистих речей, посуду тощо.  Огляди біваку проводяться систе-

матично протягом усіх днів перебування.  

 Час огляду таборів – відповідно до програми за поточним графіком СК, 

який попередньо не оприлюднюється.  

 Командам виставляються штрафні бали: 

чистота табору (до 2-х балів); 

постановка табору (до 3-х балів); 

дотримання режиму та розпорядку дня (до 10-ти балів); 

стан та наявність предметів особистої гігієни (до 5-ти балів); 

стан зберігання особистих речей та посуду (до 5-ти балів); 

наявність миючих та дезінфікуючих засобів (до 2-х балів); 

гігієна зберігання харчових продуктів  (до 5-ти балів); 

наявність поліетиленових технічних мішків для сміття та своєчасність їх вида-

лення у контейнери (до 3-х балів);  

фіксація місця перебування учасників таборування (до 5-ти балів). 

Переможець визначається за найменшою сумою штрафних балів.  
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 СЦЕНАРІЇ ЗАХОДІВ  

 

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 захища-

ла  

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 влада-

рювати у нашому краї).  
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 Козак: «Хто очолював козацьке запорозьке військо?» (Кошовий отаман). 

Отаман: «Молодці, діти! Багато ви знаєте про козаків. А чи ж умієте співати на-

шої 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 насту-

пного 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 дис-

танцію, 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!»  



 46 

 Отаман: «То ж присягніть, що правил цих ви не забудете, що справжніми сина-

ми 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 прик-

ріпити!» 

Звучить "Запорозька похідна", козаки вручають кожному з козачат посвідчен-

ня, у якому зазначається, що такий-то школяр козацькою радою школи прийня-

тий 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  

ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. 

Шикуємо рої – шикування роїв здійснюється за командою «Курінь, у лаву – 

ЗБІРКА». За цією командою треба швидко стати в лаву, прийняти визначені інте-

рвал і дистанцію, підбори поставити  разом, а носки розвести на ширину стопи, 

дивитися прямо перед собою. 

Курінний отаман: «Курінь – РІВНЯЙСЬ! СТРУНКО! РОЙОВИМ ДО ЗВІТУ ВИСТУ-

ПИТИ! СПОЧИНЬ» 

Ройові біля рою: «Рій, СТРУНКО!» «ДО ЗВІТУ ОТАМАНУ ГЛЯНЬ!». 

Ройові підходять до отамана, стають в одну лаву перед отаманом і за чергою 

доповідають:  

«Друже Отамане, рій (назва рою) у кількості ___ козачат (джур козацьких чи мо-

лодих козаків) на козацьке коло вишикуваний! Ройовий___________» 

Курінний отаман після прийняття звіту від усіх ройових подає команду:  

«Дякую! СТАТИ ДО ЛАДУ!»  
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 Ройові крокують до своїх роїв, стають перед роєм і подають команду –  

«РІЙ, СПОЧИНЬ!» 

Курінний отаман: «Курінь, СТРУНКО!» «ДО ЗВІТУ ДИРЕКТОРУ ШКОЛИ ГЛЯНЬ!» 

Курінний отаман підходить до директора школи і доповідає: «Пане Директору, 

Курінь (назва школи) у кількості 46 козачат (джур козацьких чи молодих коза-

ків) 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!»  

Курінний отаман: «Прапороносній групі приготуватися до внесення козацько-

го прапору! На прапор ГЛЯНЬ! Ходом – РУШ!»   

Звучить козацький марш. Прапороносна група крокує вздовж лави джур на 

встановлене місце.  

Курінний отаман: «До щогли з Державним прапором запрошуються (називає 

осіб, які визначені для підняття прапору).  

Курінний отаман: «РОЇ, На прапор ГЛЯНЬ! Державний прапор України – ПІДНЯ-

ТИ!» 

Піднімається Державний прапор України! Присутні разом співають Державний 

гімн тримаючи праву руку зігнуту в кулак на лівій стороні грудей, а курінний і 

ройові – приклавши руку до картуза). 

Курінний отаман: «УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦТВУ СЛАВА!» 

(відповідь – Слава! Слава! Слава!), «СПОЧИНЬ!»   

Ведучий: «Урочисте козацьке коло на честь Дня Українського козацтва та з на-

годи 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 Ота-

мана та називають своє ім’я та прізвище). Скарбник. Осавул. Обозний. Бунчу-

жний. Хорунжий». 

Писар: «Запорозька славна Січ 

Ворогам ішла навстріч, 

Рідну землю захищала 

І народ наш прославляла».  
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 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 - 2-3 пісні, 

танець, показовий виступ з українських бойових мистецтв). 

По завершенню кола Ведучий: «Урочисте козацьке коло оголошую заверше-

ним!». 

Курінний отаман: «Курінь – РІВНЯЙСЬ! СТРУНКО! Прапороносній групі приго-

туватися до виносу козацького прапору! На прапор ГЛЯНЬ! Ходом-РУШ!»    

Лунає козацький марш. Прапороносна група крокує вздовж лави джур на вста-

новлене місце.  

Курінний отаман: СЛАВА УКРАЇНІ! (відповідь – Героям Слава!)                  УКРАЇН-

СЬКОМУ КОЗАЦТВУ, СЛАВА! Всі учасники – СЛАВА!  СЛАВА!  СЛАВА!  

Курінний отаман: КУРІНЬ! РІВНЯЙСЬ! СТРУНКО! ДО УРОЧИСТОГО ХОДУ, РОЯ-

МИ –  ПРАПОРОНОСНА ГРУПА ПРЯМО, РЕШТА право-РУЧ!                   Вправо глянь, 

рівним кроком, ходом – РУШ!  

Лунає козацький марш. Перед трибуною проходять: прапороносна група, а за 

нею рої  –  «урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху».  
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 Набір конкурсів, ігор для різних вікових категорій учасників  

 

Молодша вікова група (козачата): 

 

 Гра «Привітання» 

Давайте дружно у одвіт 

Дуже голосно скажем …(Привіт)! 

Тепле слово розтопить і лід 

Тож дружно ми скажемо слово …(Привіт)! 

З усмішкою дивись на світ 

І говори йому …(Привіт)! 

Сонце дарує нам захід і схід, 

Посилаючи нам свій …(Привіт)! 

До друзів манить нас магніт 

Ти крикни другові …(Привіт)! 

 

«Горить» 

 Всі учасники забави сидять, крім ведучого, який ходить в середині кола й 

розказує видуману історію. Коли він скаже: «горить», - всі міняють свої місця. Ве-

дучий теж займає чуже місце. Хто не зірветься з місця та не змінить його – вибу-

ває або отримує покарання. Хто залишиться без місця, - розповідає свою історію 

та проводить гру далі. 

 

«Речення» 

 Пишемо речення або приказку, розриваємо слова і розкидаємо на столі. З 

розкиданих слів скласти речення. 

 

«Кіт і миша» 

Діти встають в кілька рядів на відстані одного кроку – створюються певні ву-

лички. Ведучий вирішує як саме будуть розміщенні ці ряди. Вибираємо двох гра-

вців: один– кіт, другий – миша. Ведучий дає наказ іншим учасникам: «Руки вбік! 

Так повстають поміж лавами вулички. Тими вуличками втікає миша, а її гонить 

кіт». Коли миша в небезпеці, ведучий дає наказ: «вправо чи ліворуч!» По вико-

нанні наказу, вулички рухаються, повстають нові вулички. Не можна перебігати 

між руками тих, хто стоїть в ряду. Ведучий повинен часто змінювати вулички ко-

та і миші. Якщо кіт впіймає мишу, їх змінюють інші гравці, що на думку ведучого 

були найповільнішими.  
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 «Польові коники» 

Ділимо юнаків і дівчат на кілька груп, по 4-6 учасників у кожній. Групи ста-

вимо на лінії старту. На відстані 15 кроків визначаємо другу лінію. Перший учас-

ник з кожної групи тримає між колінами маленький м’ячик. За сигналом ведучо-

го всі скачуть до фінішу, вертаються назад і передають м’ячик наступному зі сво-

єї групи, а цей скаче як попередній. Коли м’ячик випав з-поміж колін, треба його 

підняти, повернути на старт, продовжити змагання. Виграє група, у якій всі учас-

ники пройдуть дану дистанцію. 

 

«Квач» 

Одного з юнаків вибирають «квачем», який ловить всіх. Кого доторкнеться 

рукою, той кричить: «я квач», підносячи руку до гори. Тоді всі втікають від ново-

го «квача», що їх ловить. 

 

 «Великі пальці вгору, шепочемо всі разом» 

Траплялося у вас, що всі юнаки одночасно вигукують відповідь на постав-

лене запитання? Ця гра допоможе вам навчити їх зосередженості і витримки. 

Задавайте нескладні запитання. Кожен, хто знає відповідь, повинен підня-

ти руку (при цьому скласти її в кулак, а великий палець підняти догори). Коли 

побачите багато піднятих рук, починайте рахувати «Один, два, три..!». На раху-

нок «три»  всі разом повинні прошепотіти відповідь.  

Для вироблення ефективної співпраці між членами гуртка, можна задавати 

питання, відповідь на які юнаки знаходять по парах. 

 

«Гучний двигун» 

Чи були ви колись на автогонках? Чи відчували ви себе напруженим від 

хвилювання водієм спортивного авто або сповненого енергії вболівальника. 

Всі учасники гри сідають у коло. Ведучий, починаючи гру, говорить 

«Вррмм!» і швидко повертає голову до свого  сусіда зліва, який тут же «вступає в 

гонку», підхоплюючи «Рррмм» і повертається до наступного сусіда. Таким чи-

ном, «гул двигуна» швидко передається по колу. Але у спортивного автомобіля є 

ще й гальма. Коли хтось під час «руху автомобіля» раптом вимовить «Ілллк», він 

тим самим зупиняє машину і розвертає її в протилежну сторону. Будь-хто з учас-

ників має право «зупинити автомобіль» тільки двічі за всю гру. 

В кінці «перегонів» можна запропонувати «проїхати» коло особливо швид-

ко, і всім разом гучним «Іллк» завершити гру. 

Це також можуть бути звуки коня: «цок-цок», «ігого» і ін.  
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 «Передай маску» 

Юнацтво любить грати в ігри, де можна поводити себе спонтанно, виявити 

своє почуття гумору. Отож, надаємо їм таку можливість.  

Всі учасники гри сідають в коло. Перший гравець надає своєму обличчю особ-

ливого виразу, повільно повертає голову до свого сусіда зліва, щоб він зміг кра-

ще роздивитися. Сусід повинен в точності повторити цей вираз на своєму облич-

чі, а далі - повільно повертає голову вліво, змінюючи при цьому вираз обличчя 

на новий. Так само діють і всі інші учасники гри: спочатку учасники в точності 

повторюють вираз обличчя свого сусіда справа, потім придумують власний ви-

раз обличчя (може бути комічним або погрозливим, страшним або смішним). 

 

  «Ми веселі козачата» 

Одна команда шикується у шеренгу на середній лінії поля це «ловці»; інша – на 

кінці площадки – це «перебіжчики». Команда, яка стоїть на кінці площадки, ви-

гукує такі слова: «Ми веселі козачата, любим бігати і стрибати, так спробуй нас 

впіймати!». Після цих слів команда перебігає через площадку і шикується на 

протилежній стороні. «Ловці» намагаються спіймати якнайбільше 

«перебіжчиків» і посадити на лавку. Після двох разів команди міняються ролями. 

 

 «Естафета з м’ячем» 

Команди шикуються в колони і розставляють широко ноги. Кожному направ-

ляючому дається волейбольний м’яч. По сигналу ведучого направляючий поси-

лає м’яч останньому учаснику, той бере м’яч в руки і робить присідання (або пев-

ний рух гопака чи іншу танцювальну позу) і біжить на початок колони. Ставши 

попереду, він теж посилає м’яч останньму. Виграє команда, яка перша прийме 

вихідне положення. 

 

 «Вишиванка» 

Команди стають в дві шеренги. Їм дається по одному фломастеру (різних ко-

льорів). Напроти на папері намальовані контури сорочок завдання учасників – 

намалювати орнамент – «вишити сорочку» При цьому перший  учасник біжить, 

розфарбовує одним кольором і повертається, далі – наступні учасники. Перемо-

же команда, котра першою і краще «вишиє сорочку». 
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  «Вірю – не вірю» 

Гра може застосовуватись як для закріплення матеріалу, так і на початковому 

етапі заняття– для підвищення пізнавальної мотивації. 

Умови гри: Вихованцям пропонується відповісти на запитання керівника 

(вихованця), що починається словами «Чи вірите ви в те, що…». Якщо дитина не 

вірить, вона повинна пояснити свою точку зору. 

Запитання можуть стосуватися як історії, так і особистого характеру учасни-

ків. 

 

 «Уявна подорож» 

Вихованцям (або групам) пропонується уявити себе у деякій ситуації 

(історичній епосі, місцевості, історичній події) і написати, а потім розповісти 

оточуюче його середовище, людей, настрій оточуючих, свою роль у цій картині. 

 

«Слова» 

Учасники гри по черзі називають слова. Кожне наступне слово починається на 

ту літеру, на яке закінчувалося попереднє., тому слова мають закінчуватись на 

букви, які можна в подальшому відтворити в грі. Хто не справився із завданням  

за 30 с.- вибуває. Не можна повторювати вже сказані слова. 

Також, діти можуть просто закінчувати приказки один одного і ін. 

 

 «Подоляночка» 

Діти беруться за руки й стають у коло. Вибирають «подоляночку». Діти співа-

ють, а «подоляночка» робить все те, про що вони співають:  

Десь тут була подоляночка,  

Десь тут була молодесенька.  

Тут вона стояла,  

До землі припала,  

Личка не вмивала,  

Бо води не мала.  

Ой встань, встань, подоляночко.  

Обмий личко, як ту шкляночку.  

Візьмися в бочки, -  

За свої скочки,  

(Стій на одній нозі 3 хв., дістань не присідаючи до п’ятки і таке інше), 

Підскочи до раю,  

Бери сестру скраю.  

«Подоляночка» вибирає когось з кола, і та стає на її місце. 

На наступний раз діти можуть вивчити інший вірш (можливо із української 

класичної літератури, все збільшуючи складність вірша) в якому у тексті буду 

вказівні слова для гравця. Так само додавати нові і нові завдання.  
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 «Все навпаки» 

Команд – 2, у кожній команді приблизно 7—10 чоловік. Вихідне положення: 

гравці кожної команди лежать у ряд, обличчям униз.  

За сигналом керівника крайні гравці (№ 1) у кожному ряді починають переко-

чуватися по спинах учасників своєї команди на вільне місце за останнім гравцем. 

Перемагає та команда, яка першою закінчить перекочування й гравець № 1 буде 

лежати в ряду першим. 

«Кіт у мішку» 

Гра сприяє розвитку уваги, пам’яті, уяви. 

Умови гри: Виховник пропонує вихованцям на клаптику пару написати певне 

слово, намалювати тварину, персонаж і ін., що стосується певної теми. Складає в 

попередньо підготовлений мішечок. Кожен з учасників витягує з цього ж мішеч-

ка один аркуш. 

Учасник, не використовуючи слів та не показуючи аркуш, має жестами показа-

ти написане. 

Також, якщо учасники знайомі між собою, на аркуші можна написати своє ім’я 

та кинути до мішка. 

 «Пошта» 

Гравці беруть аркуш паперу і олівець. Розраховуються за годинниковою стріл-

кою, присвоюючи в такий спосіб кожному відповідний номер адресату. Тепер ко-

жен задає запитання по вивченій темі, коротко, бажано з гумором, і будь-якому 

адресує запитання, поставивши відповідний номер і зворотну адресу. Можливо 

адресувати двом, трьом гравцям, тобто, чим більше, тим краще. Виграє той, хто 

встиг задати більше запитань і більше дав відповідей. Листи передають листо-

ноші ведучому. 

«Боротьба вужів» 

Два «рої» (однакова кількість учасників) утворюють два «вужі». Юнаки та дів-

чата стають один за одним та тримають за посяс стоявшого попереду, крім пер-

шого в черзі. Перши в черзі намагається руками  схопити  хвоста противника 

(останнього в черзі іншого «вужа»), обороняючи власний хвіст перед противни-

ком.  

«Поцілювання» 

Юнаки та дівчата утворюють коло, стаючи на 3-5 кроків один від одного так, 

щоб простір в середині кола був приблизно 12 кроків. Один з учасників стає в се-

редині кола, де може вільно рухатись. Юнаки та дівчата в колі подають один од-

ному м’яч. Через певний час, націлюючись на юнака, який стоїть в середині кола, 

намагаються зачепити його м’ячем. Учасник, що поцілив, міняється місцем з гра-

вцем в середині кола. Гравець в середині кола  може ловити м’яч руками.  
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 «Корабель серед скель» 

Всі учасники гри, тримаючись за руки, стають в коло. Так утворюється Берег, 

всередині якого знаходиться небезпечне море зі скелями (їх роблять за допомо-

гою кількох стільчиків). Один з юнаків грає роль Корабля, який із зав’язаними 

очима повинен дістатися “неушкодженим” до Гавані (цю роль виконує юнак, 

який стоїть в колі разом з усіма). Ще один гравець – це Капітан, який буде керу-

вати за допомогою слів своїм Кораблем. Завдання вихованця в цій нелегкій грі: 

створити помірної складності перешкоди (скелі). Взагалі, можна дозволити Ко-

раблю і Капітану попередньо визначати, скільки “скель” вони хотіли б оминути.  

Коли Корабель досягне кінцевої точки свого маршруту, Гавань радісно кри-

чить: “Ти досяг своєї мети!”, і міцно його обіймає. За один раз “відправляти у пла-

вання” можна не більше двох-трьох юнаків. 

 

 

Середня та старша вікові групи (джури козацькі та молоді козаки) 

 

   «Переспівки» 

Команди по черзі виконують по стовпчику козацьких пісень. Переможе рій, що 

знає більше пісень.  

«Змагання стрільців» 

 Команда у складі трьох юнаків і двох юначок змагається в точності метан-

ня гранатою по цілі і стрільбі з пневматичної гвинтівки (двоєборство). 

Для метання по цілі використовуються саморобні дерев'яні гранати вагою 

120-150 грамів. Усі учасники отримують по три метальні снаряди. На лінії метан-

ня встановлюються стійки для позначення вогневого рубежу. Вони з'єднуються 

білою лінією, переступати яку не можна. На вогневий рубіж суддя викликає по 

одному джурі. Метання відбувається з відстані: 12 метрів для учасників молод-

шої групи і 15 метрів для старшої та середньої. Перша спроба проводиться з по-

ложення стоячи, друга – з коліна й остання – з положення лежачи. Метання ве-

деться по вертикальній цілі. 

Вертикальна ціль висотою 120см і шириною 100см виготовлена з фанер-

ного аркуша товщиною 3-5мм. Для міцності фанерний щит прибивається до 

двом вертикальним стійкам. Нижні кінці стійок виступають за межі аркуша і за-

риваються в землю на глибину 50-60см. Щит фарбується в яскравий колір. 

За одне влучення в ціль з будь-якого положення команді нараховується 5 зао-

хочувальних балів. Таким чином, команда при вдалому влучанні всіх гранат (15) 

може отримати максимальну кількість — 75 балів. Усі бали, здобуті командою в 

метанні, підсумовуються і заносяться до суддівського протоколу.  
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 Змагання зі стрільби проводиться з пневматичної гвинтівки в положенні 

стоячи з упору. Дистанція для стрільби єдина для старшої, середньої і молодшої 

вікових груп і дорівнює 2-6 метрам. Вогонь ведеться по єдиній мішені з чорним 

колом розміром 28мм. Учасникам даються два пробні і три залікові постріли. 

П'ять результатів у стрільбі складаються, а згодом підсумовуються із зао-

хочувальними очками за метання в ціль. За найбільшою сумою балів у стрільбі і 

метанні визначається команда-переможець. 

За обладнання вогневого рубежу, стрільби і підтримки відповідної дисцип-

ліни відповідає суддівська бригада. 

 Вогневий рубіж обладнують на території табору (стіна без вікон або стела на 

стадіоні). З усіх боків рубіж захищається мотузкою з прикріпленими до неї ко-

льоровими прапорцями. Для стрільби стоячи з упору встановлюють столи з на-

кинутими на них гімнастичними матами. Мішені кріпляться до спеціальних 

ящиків, підвішених до стіни, усередині ящики заповнені мотлохом або відходами 

з поролону.  

«Подолання схилу гори» 

На схилі гори крутизною 30-40 градусів паралельно землі на висоті 90-

100см туго натягається туристська мотузка. Унизу схилу мотузка прикріплюєть-

ся до вертикальної труби, на вершині — до дерева. 

Команда, що складається з 5 юнаків, шикується внизу схилу (прокреслюється 

лінія старту). Перший учасник з макетом автомата за спиною після команди ста-

ртового судді біжить у гору, одночасно допомагає собі підтягуванням руками за 

мотузку. Піднявшись на вершину схилу до кінця мотузки, знімає автомат через 

спину, перестрибує через купу хмизу, пробігає 20-30 метрів по вершині схилу, пі-

длазить боком під горизонтальною колодою, що встановлена на висоті 45-50см, 

встає, продовжує біг униз до місця старту і передає автомат наступному учасни-

ку. Змагання закінчуються, коли останній учасник подолає дистанцію та підніме 

автомат вгору на фінішній лінії. Суддя фіксує час і визначає місце команді. За пе-

ремогу команді нараховується одне очко, за друге — два і т.д. Тут і надалі підсум-

ки підводять аналогічно.  

Для того, щоб змагання з подолання схилу відбулися цікаво, у гострій спортив-

ній боротьбі, на схилі обладнують дві паралельні смуги, і змагання проводяться 

одночасно двома командами. Довжина дистанції для куренів молодшого віку – 

150м, старшого – 200м. Дистанція повинна бути прокладена по колу і розмічена 

кольоровими прапорцями.  
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 «Метання в ціль по хисткій мішені» 

В якості мішені обирається пластмасовий обруч діаметром 90-100см. До нього 

по колу пришивається легкий кольоровий матеріал із запасом, утворюючи за 

формою мішок. Він необхідний для затримування снарядів, що потрапили в мі-

шень. До однієї сторони обруча на відстані 30-40см один від одного прикріплю-

ють дві мотузки, довжина яких близько 2 метрів. За вільні кінці мотузок підві-

шують обруч на поперечині з таким розрахунком, щоб нижній кінець обруча ро-

зташовувався на висоті 2 метрів від землі. Для стійкого і тривалого хитання до 

нижньої частини обруча прив’язують вантаж вагою 400-500 грамів. 

Команда в складі 5 осіб викликається на вогневий рубіж і шикується в колону 

по одному. Кожному учаснику команди видаються по 3 тенісних м'яча (можна 

використовувати і шишки, кеглі, гумові м'ячі, дерев'яні легкі гранати, порожні 

консервні банки тощо). Для розгойдування мішень відводиться у крайнє бокове 

положення і згодом сильним поштовхом руки створюється маятникоподібний 

рух, і одночасно подається команда: «Вогонь!». Перший учасник з лінії вогневого 

рубежу кидає м'ячі по мішені і швидко йде в кінець колони, а згодом метає дру-

гий і т.д. На виконання всіх кидків команді дається 1 хвилина, після закінчення 

цього часу снаряди, що залишилися, кидати не дозволяється. Після завершення 

командою всіх кидків суддя зупиняє мішень, витягає з неї снаряди і підраховує 

їх. За найбільшою кількістю м'ячів, що потрапили до мішені, визначається ко-

манда-переможець. 

Дистанція для метання в ціль для молодшого віку — 8 метрів, старшого — 10 

метрів. Під час метання в ціль необхідно дотримуватись наступних правил: 

1. Метання здійснюється з місця вогневого рубежу по одному один за одним. 

2. Якщо м'яч потрапив в обруч, але не застряг у мішені, влучення не зарахову-

ється. 

3. Заступ за лінію метання — влучення не зараховується, а спроба вважається 

використаною.  

«Переправа» 

Обидві команди шикуються в колону по одному, по росту . Учасник, який сто-

їть першим, бере собі на спину наступного учасника і переносить його на проти-

лежний бік території.  

Той учасник, якого несли на спині , вертається назад  і переносить наступного 

учасника  своєї команди і т. д. 

Перемагає команда, яка швидше зробить переправу.  
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 «Крос з протигазом» 

Команда в складі трьох юнаків і двох юначок бере участь у кросі. У кожного 

учасника — протигаз на боці. Крос проводиться по слабко пересіченій місцевос-

ті. Дистанція для старшого та середнього віку — 500 м.. Уся траса кросу розміче-

на кольоровими смужками паперу, що прикріплений до товстого шпагату. Старт 

відбувається одночасно всією командою. Час дається кожному учаснику і за най-

меншою сумою результатів п'яти учасників визначається переможець. 

  

 «Буксирування боєприпасів» 

 Команда у складі трьох юнаків і двох юначок у купальних костюмах 

(можна й у тренувальних) з плавальними дошками в руках заходить з мілкої сто-

рони басейну, горизонтально на воду кладе дошки, а згодом на них по одній на-

дутій автомобільній камері. Після команди стартового судді учасники, одночас-

но тримаючись за дошки, пливуть до протилежної сторони басейну, наприкінці 

роблять поворот, утримуючи камеру на дошці, і вертаються до місця старту. Суд-

дя фіксує час проходження дистанції кожним учасником окремо, згодом п'ять ре-

зультатів складають, і за найменшою сумою часу визначається команда-

переможець. Якщо під час буксирування камера звалилася з дошки, учасник 

припиняє рух і встановлює її в колишнє положення, і тільки після цього суддя 

дозволяє продовжити змагання.  

«Змагання розвідників» 

Команда розвідників у складі трьох юнаків і двох юначок змагається в точ-

ності та швидкості пересування за визначеним азимутом. 

Для проведення змагань з цього виду програми суддівська бригада облаш-

товує два місця. Одне – для джур старшої вікової групи, інше – для молодшої. Во-

ни ж заздалегідь готують таблиці з азимутами окремо для кожного куреня. У 

таблиці зазначають назву роїв, записують вихідну точку руху, згодом заносять 

азимути (у градусах) і відстань у парах кроків. 

Роям молодшого віку даються три азимути й установлюється загальна дис-

танцію – 300 метрів. Роям старшого віку - п'ять азимутів і, відповідно, дистанція 

500 метрів. 

Азимути для роїв підбирають з таким розрахунками, щоб маршрут руху 

був по замкненому колу і закінчувався на місці старту. 

З метою контролю над точністю пересування команди за зазначеним мар-

шрутом в кінцевій точці кожного азимута вбиваються в землю контрольні кіло-

чки (висота 15-20см) з прибитою до них фанеркою, на якій написаний номер 

азимута та назва рою. 
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 На старті команді вручають компас і таблицю з азимутами. Для підготовки до 

руху за заданим маршрутом дається не більш трьох хвилин. За цей час учасники 

виходять на вихідну (стартову) точку, визначають за компасом напрямок руху і, 

зорієнтувавшись, чекають команди судді. Після доповіді ройового про готов-

ність суддя вмикає секундомір і дає команду: «Руш!». Після команди відділення 

розвідників, відраховуючи зазначену кількість пар кроків, доходить до кінцевої 

точки першого азимута і відшукує контрольний кілочок з дощечкою та забирає 

його з собою, згодом визначає напрямок руху за другим азимутом, і так до остан-

нього азимута. 

Пройшовши за азимутом весь маршрут, команда прибуває на фініш. Тут вона 

відшукує останній контрольний кілочок і піднімає його вгору. За цим сигналом 

суддя зупиняє секундомір, перевіряє наявність і відповідність контрольних поз-

начок (назва рою) і після цього результат, показаний командою, записує до про-

токолу. У випадку відсутності повної кількості контрольних кілочків, команді 

дається останнє місце. 

Після фінішу рою розвідникам ставляться три питання з теорії. За правильну і 

повну відповідь на одне з питань команді даються 15 заохочувальних секунд, які 

знімаються з результату, показаного на дистанції. За відповідь на оцінку «добре» 

команді даються 10 заохочувальних секунд. За відповідь на «задовільно» — 5 се-

кунд. 

Час, отриманий розвідниками за відповіді з теорії, суддя підраховує і з резуль-

тату, показаного командою на дистанції азимута, його віднімає. 

Остаточний результат з урахуванням заохочувальних секунд суддівська брига-

да заносить в підсумкову таблицю і за кращим часом визначає переможця. 

«Розмова детективів» 

Ця гра дає можливість попрактикуватись в умінні встановлювати вербальний 

контакт з малознайомою людиною, крім того вияснити в неї потрібну інформа-

цію, так щоб вона цього не помітила.  

Перед початком гри учасники діляться на пари. Кожному дають завдання, яку 

саме інформацію вони мають дізнатися з розмови (чи вміє твій співбесідник гра-

ти на гітарі, що смачненького їв сьогодні на сніданок, чи вміє вишивати хрести-

ком, тощо). Час розмови – 5-10 хвилин. Юнаки можуть задавати будь-які питан-

ня аби вони конкретно не відносились до теми завдання. Після розмови кожен 

учасник намагається відгадати, про що мав дізнатися його співбесідник і гово-

рить свої версії на загал.  
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 «Правда – неправда» 

Чи знають ваші юнаки, яка різниця між переконанням і вмовлянням? Як мож-

на відрізнити правду від вмілої  брехні? Як пов’язати довіру до інших людей і 

впевненість у собі? На ці питання допоможе знайти відповідь запропонована 

гра.  

Виберіть трьох бажаючих. Один з них - Шукач скарбів, який із зав’язаними 

очима повинен знайти скарб. Скарб (наприклад, монетка) потрібно покласти пе-

ред Шукачем на підлозі на відстані двох метрів. Двоє інших учасників гри вико-

нують роль Доброго і Злого Чарівників. Добрий Чарівник підказує Шукачу най-

кращий шлях до скарбу. Завдання Злого Чарівника збити Шукача з правильного 

шляху. Для всіх трьох юнаків завдання є складним. Шукачу потрібно з’ясувати, 

кому можна довіряти, щоб якнайшвидше віднайти скарб, не знаючи напевне хто 

з його друзів Добрий, а хто – Злий Чарівник. Добрий Чарівник говорить правду, 

однак, що він може протиставити брехні Злого Чарівника? А Злому Чарівнику як 

обманути, щоб це було схоже на правду? Отож, невідомо, як швидко Шукач знай-

де свій скарб. 

 «Знайти помилку» 

Гравцям дається заздалегідь підготовлений короткий сценарій в залежності 

від кількості учасників. Тема сценарію має стосуватись історії України, основана 

на реальних подіях. В сценарії є помилка. 

Завдання: знайти помилки, відтворити даний сценарій вже  з виправленими 

помилками. За кожну помилку команда може втратити одного учасника. Обме-

ження за часом: 15 хв. Обмеження за кількістю спроб: 2-3 спроби. 

 

«Перехресний вогонь» 

Гра виконується на футбольному полі, учасники об’єднуються у дві команди, 

учасник першої команди має пробігти через усе поле, а учасники іншої команди, 

стоячи з одного боку повздовж поля, повинні влучити в нього м’ячем (у кожного 

гравця по одному м’ячу). Після того як гравець подолає перехресний вогонь і до-

біжить до воріт навпроти, йому там командир команди-суперниці поставить 

якесь запитання (теми запитань попередньо обумовлені). Якщо гравець відпові-

дає, то команди міняються ролями. Так кожний учасник обох команд має пройти 

перехресний вогонь. Виграє та команда, у якій більше учасників виконали за-

вдання.  

Завдання: пробігти перехресний вогонь і не бути зачепленим м’ячем. 

«Рецепт приготування друга» 

Учасники гри розбиваються на пари. Кожен вибирає собі партнера, якого мало 

знає. Завдання для всіх: якнайбільше дізнатися про свого партнера (зовнішній 

вигляд, його смаки, вподобання, риси характеру).  
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 кінці гри кожен  пише “рецепт” на “приготування” свого партнера. Можливо, 

не всім вдасться точно наслідувати стилістичну форму рецепта. Але всі відхи-

лення допустимі. 

Наприклад: Рецепт приготування Андрія 

Інгредієнти: 

- риже волосся середньої довжини; 

- двоє карих очей; 

- один рот, який завжди посміхається; 

- 28 блискучих гарних зубів; 

- одне сильне струнке тіло; 

- пара ковбойських чобіт; 

- картата сорочка. 

Спосіб приготування: 

Обережно розчеши волосся так, щоб воно рівномірно спадало в обидві сторо-

ни. Потім обома руками скуйовдь його до максимуму. Обличчя поверни до сонця, 

щоб очі яскраво світилися. 1 – 2 годинки потренуйся перед дзеркалом, щоб рот 

посміхався завжди гарно і широко. Не забудь одразу вдягнути начищені ковбой-

ські чоботи і випрасувану картату сорочку, інакше ти ніколи не отримаєш справ-

жнього Андрія. Тепер збери 28 великих зерняток рису і увіткни їх півколом під 

носом. Тримай їх сильніше і сам посміхайся якомога ширше, тому що Андрію це 

подобається. 

«Прикордонники і контрабандисти» 

Ця гра вимагає від юнаків та дівчат зосередити свою увагу на експресіях лю-
дини, які зазвичай важко помітити: зміна голосу; роздратування, невпевненість 
рухів, вимушена посмішка, загальна напруженість людини. 

Юнак, який грає роль Контрабандиста, що перевозить через кордон цінний па-

кунок виходить з кімнати і майже одразу повертається до інших, які грають При-

кордонників. Всього він виходить 5 разів, і тільки під час одного повернення 

(якому – він вибирає сам) у нього під одягом повинен бути прикріплений цінний 

конверт. Завдання Прикордонників: задаючи різні питання Контрабандисту здо-

гадатися, в який саме раз був схований конверт. Обшукувати вони не мають пра-

ва. Свої думки кожен Прикордонник записує (можна вказувати тільки два варіа-

нта, які здалися найбільш вірогідними). Цінний конверт може містити приз для 

кращого Контрабандиста або Прикордонника.  

«З одного сірника» 

На великій галявині в лісі, а краще на дні сухого ярка, потрібно приготувати 

місця впоперек нього вбивають кілочки і натягують дві нитки: одна на відстані 

30см від  ґрунту – це контрольна лінія над складеним паливом; друга на висоті 

30см над першою. Саме її учасникам гри потрібно перепалити.  
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 Після цього кожен учасник гри повинен назбирати хмизу та розпалу для свого 

багаття. Кожен гравець збирає матеріал для багаття самостійно та на свій роз-

суд. Щоб ця справа не затягувалася на довгий час, визначається час збирання. Зі-

бране паливо учасники складають окремо купками у радіусі визначеного місця 

для багаття. 

Суддя видає по одному сірнику та пустій сірниковій коробці кожному гравцеві; 

попереджає, що сірники видаватися більше не будуть і що забороняється корис-

туватись вогнем із сусідніх багать. Якщо учасник готовий, він попереджає про це 

суддю і починає розкладати багаття та розпалювати його. 

Переможцями гри–вправи визначаються учасники, чиї багаття перепалили 

другу нитку. 

Рекомендації щодо проведення гри-вправи:  

- тренувальну гру-вправу можна проводити в будь-яку пору року; 

- місце для багаття повинно готуватися правильно з урахуванням вимог 

протипожежної безпеки; 

- гра проводиться не на швидкість, а на вміння приготувати місце для багат-

тя та розпалювання багаття; 

- у залежності від здібностей дітей, гру можна проводити з двома або трьо-

ма сірниками; 

- про початок і кінець тренування гри-вправи можна сповіщати свистком, 

при можливості можна засікати час приготування та розпалювання багаття уча-

сником; 

- суддя повинен дати оцінку кожного місця для багаття з точки зору його ес-

тетичності; 

- із учасниками, які не справилися із завданням, суддя повинен проаналізу-

вати причини їхньої невдачі; 

- після гри ліквідувати залишки багать і місця для багать; 

- після достатнього рівня сформованості практичних навичок можна прове-

сти тренувальну гру-вправу на швидкість. 

 

    «Лабіринт» 

          Команди шикуються в колони. На відстані 4м від старту стоять помі-

чники і тримають обручі у вертикальному положенні (8-10 шт. на відстані 1м. 

Помічникам дозволено трішки зміщатись в право чи в ліво, головне, щоб з обру-

чів утворився певний лабіринт). По сигналу ведучого перший учасник команди 

повинен пройти лабіринт тримаючи в руках булаву, повернутись назад через 

той же лабіринт, віддати естафету (булаву) наступному учаснику. Виграє та ко-

манда, учасник якої останнім покинув коло.  
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 «Літературний суд» 

Проходить по одному із творів письменника-земляка. 

На початку гри розповідаються ролі: «судді», «захисники», «позивачі», вирішу-

ється хто буде залучатись «у справі» у якості «свідків», яких саме – звинувачення 

чи захисту, хто з гуртківців буде грати ці ролі. Роз’яснюється роль всіх дійових 

осіб, «публіки в залі суду»: вони мають ставити запитання всім, кому забажають, 

висловлювати свою думку, по їхньому проханню можуть програватись (читати у 

ролях) деякі уривки із твору. 

Хід гри відтворює судове засідання. 

 

  «Наслідування» 

Команди по 5-7 чоловік. У кожного є аркуш паперу або один ватман на одну 

команду і олівці. Звучить відомий один куплет пісні на іноземній мові (завдання 

поступово може бути ускладнене – використання різних пісень на різних мовах). 

Учасники уважно слухають та роблять собі нотатки на аркуші. Дається час на пі-

дготовку в 1-2хв. Потім кожна команда має гуртом відтворити куплет під музику 

вже без слів. Виграє команда, що найкраще виконає завдання.  

Конкурсно - розважальна  программа  «Лідери, вперед!» 

Конкурс складається з 10 різних завдань. У кожному з них братимуть участь 

різні учасники, таким чином, щоб мав можливість позмагатися зі своїми супер-

никами і приблизити свою команду до перемоги.  

1. Я – поет (скласти вірш на задану тему за даними римами) 

 «За нами майбутнє». «Ми завжди поруч» 

2. Я – режисер (створити і показати рухливу картинку на задану тему) 

Ток - шоу «Свобода слова» на тему «Вже дорослі, але діти» 

Ток шоу «Заборонена зона» на тему «Чи справді вони дорослі?» 

3. Оратори (говорити не запинаючись на задану тему протягом 1 хв.) 

Перше кохання.  Дитячі звички у дорослих  

4. Я – митець (естафета: намалювати малюнок по частинах) 

Дружба. Любов 

5. Пантоміма 

Зірка, морозиво, мишеня, кактус, фотоальбом, клей, «Несквік», телефон, 

шторм, принтер. 

Вітер, чупа – чупс, змія, пшениця, телевізор, скотч, молоко, автомобіль, зоре-

пад, банкомат. 

6. Я – модельєр (двом учасникам зав’язують очі, один з них виймає з купи речі 

і надіває на другого. Хто більше і правильніше надіне речей)  
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 7. Пінг – понг (слова на задану тему) 

Журналіст. Юрист 

8. Чия стрічка довша (зв’язати стрічку з предметів одягу членів своєї коман-

ди) 

9. Повітряний танець (танець по парах з повітряними кульками) 

10. Найуважніший (замінювати поступово по одному слову віршика до тих 

пір доки всі слова необхідно буде показувати. Представник від команди має по-

казати весь віршик не збившись 

Вночі всі наші діти сплять, 

Адже вночі сплять наші діти, 

А не наші діти не сплять 

Адже ці діти –  не наші діти 

 

Тренінг згуртованості колективу 

 

Впасти на руки партнеру 

 Діти стають в парах один за одним, необхідно впасти в руки того, хто сто-

їть позаду, після цього партнери міняються місцями. 

 

Впасти на «ліжко» з рук 

Одна дитина стає на стілець або на стіл, всі інші стають у дві шеренги облич-

чям один до одного і беруться за руки, з’єднуючи ці шеренги у «ліжко», дитина, 

що стоїть повинна впасти на це імпровізоване «ліжко» з рук 

 

Міст 

Всім дітям пропонують стати на «місток» (мотузка, розкладена на підлозі), як-

що діти стали таким чином, що дівчата з одного боку, а хлопі з іншого, то веду-

чий пояснює, що в цьому випадку вага розподіляється нерівномірно і «місток» 

може обірватися, тому необхідно перерозподілити вагу, тобто стати в порядку 

хлопчик-дівчинка, але зробити це необхідно не сходячи з «містка», якщо котрась 

дитина «зірвалась» її необхідно врятувати (якщо діти не схочуть цього робити, 

поясніть, що вага буде розподілена нерівномірно і зірвуться всі, тому цю дитину 

все ж таки необхідно врятувати), діти повинні придумати як це зробити і проде-

монструвати це.  

Скеля 

Всі стають в шеренгу – це скеля, а один – скелелаз, повинен перейти з одного 

боку скелі до іншого, скеля повинна стояти непорушно, скелелаз може чіплятися 

за скелю, але іти повинен обережно, щоб не зірватися, якщо це відбувається ді-

ють аналогічно до вправи «міст».  
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 Викинути однакову кількість пальців 

Всі стають в коло, за командую ведучого всі викидають будь яку кількість па-

льців, завдання полягає в тому, щоб всі викинули однакову кількість пальців; ве-

дучий рахує спроби, необхідні для досягнення бажаного результату. 

 

Дзеркало 

Діти стають по парах обличчям один до одного, один з них ведучий водить до-

лоньками, а інший повинен повторити всі його рухи, після чого партнери міня-

ються місцями (завдання легко виконати якщо партнери дивляться один одно-

му в очі) 

 

Поводир 

Діти діляться по двоє, один з них -  поводир – тримає руку над партнером і во-

дить його по кімнаті, можна присідати або ставати на пальці, розвертати і т.д. 

  

 Маятник 

 Всі учасники розташовуються тісним колом, а один з них у центрі. Йому 

пропонується розслабитися і довіритись іншим, які починають його повільно 

розгойдувати  ніби годинниковий маятник. Підтримувати необхідно обережно, 

не різкими турботливими рухами. 

 

 Масаж 

 Всі стають у коло один за одним. Кладуть руки на плечі учасника, що стоїть 

попереду. Далі всі йдуть по колу і роблять масаж. Потім повертаємося в інший 

бік і «віддячуємо» за бадьорість своїм партнерам. 

 

 Знайди собі пару 

 Дітям роздають картки з назвами тварин і просять прочитати подумки. За-

вдання кожного: знайти собі пару, але при цьому не можна говорити (можна ко-

ристуватися лише характерними жестами тварини). Коли ви знайшли свою пару 

лишайтесь поруч і не перемовляйтесь, поки всі інші теж не знайдуть собі пару.  
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 Особисте спорядження таборовика, ройове та таборове спорядження 

для дво- та багатоденного туристського походу (польового наметового та-

борування) 

ОСОБИСТЕ СПОРЯДЖЕННЯ ТАБОРОВИКА  

- наплічник великий «основний», 

- наплічник малий «штурмовий», 

- спальник з вкладником, 

- килимок («пінка») або надувний матрац, 

- товста пластикова плівка (приблизно 2х3 метри), 

- водозахисна довга куртка або плащ-намет з капюшоном, 

- головний убір (панама, бейсболка, берет або шапочка (по погоді), 

- теплий светр (неколючий), 

- основне взуття (міцні ношені черевики) і засоби догляду за ними, 

- легке взуття (кросівки), 

- легкі сланці, 

- встановлений козацький однострій, 

- зміна нижньої білизни і футболка, на кожний день або 3-4 комплекти білизни з 

умовою їх прання в таборі, 

- шкарпетки – пара на день або 3-4 пари з умовою періодичного прання, 

- одяг для сну, 

- купальний костюм, 

- робочий одяг (або армійські зразки польового однострою), 

- фляжка, 

- казанок солдатський, 

- КЛМН (Кружка-Ложка, Миска-Ніж), упаковані в мішечок-чохол, ніж у піхвах, 

- засоби особистої гігієни (мило, зубна паста і щітка, рушник, шампунь, гребі-

нець, туалетний папір, носовички), 

- особиста аптечка (пластирі, «зеленка» або йод, бинти в пластмасовій коробоч-

ці),  

- ремонтний набір (нитки, голки, ґудзики, шнурки в упаковці). 

Додатково можна взяти: 

- блокнот з ручкою, олівець, ластик,  

- компас, 

- 2-метровий реп-шнур з карабіном, 

- ліхтарик із запасом батарейок живлення, 

- гроші і документи, 

- годинник,  

- фотоапарат, 

- музичний інструмент.  
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 РОЙОВЕ  І ТАБОРОВЕ  СПОРЯДЖЕННЯ  

- ройові, чотові, сотенні, курінні прапори і  Кошове знамено, національний пра-

пор,  

- намети, кухонний тент, 

- додаткові тенти і плівки для туалетів, 

- саперна лопатка, сокири, пилка, 

- ремонтний набір: клей, дріт, плоскогубці, молоток, цвяхи, вивертка, шурупи, 

шило, 

- точило, брусок, 

- казани різні, 

- сковорода, 

- половники (черпаки), 

- гачки і тросики (ланцюги) для багаття, 

- рукавиці-прихватки, 

- запас сірників, 

- пластикові мішки для сміття, 

- пластикові відра, 

- стрічку-«вовчатник» для огородження табору, 

- запас реп шнура 5 мм, 8 мм, 

- мотузки технічні: 2-3 бухти по 20-30 м.  
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 Напрямок «Лідерство» 

Фізичний інтелект та його розвиток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектом називають здатність мозку організувати свою діяльність так, щоб 

вся інформація яка міститься в ньому буде використовуватися з максимальною 

ефективністю. Іншими словами, інтелект можна представити у вигляді коефіціє-

нта корисної дії мозку. Згідно сучасним теоріям, у людини можна виявити десят-

ки різновидів інтелекту. Так, психолог Дж. Гілфорд виявив близько 120 його ви-

дів. Цікаво, що кожен з цих інтелектів може розвиватися незалежно від інших. 

Так відомі випадки дивного лінгвістичного таланту – феномену вродженої гра-

мотності, при відсутності інших яскраво виражених здібностей. Але в теж час ро-

звиток одного виду інтелекту може впливати і на вдосконалення інших, як, на-

приклад, широко відомий факт, що розвиток фізичних здібностей впливає на по-

ліпшення розумової діяльності. 

Концепція множинності інтелекту дає зрозуміти, що методик розвитку інте-

лекту може бути кілька, і для розвитку кожного окремого виду інтелекту потрі-

бна своя методика.  
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Фізичний інтелект (або тілесне мислення) – це робота мозкового комплек-

су, під контролем якого знаходиться будь-яка фізична діяльність, як зовнішня, 

так і внутрішня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазвичай вважається, що фізична досконалість потрібна тільки тим людям, які 

пов'язали своє життя зі спортом, танцями або стали акторами. А між тим люди, у 

яких добре розвинене тілесне мислення, володіють хорошою грацією і коорди-

нацією руху. Вони з легкістю беруться за роботу, для якої необхідний високий рі-

вень фізичної інтелекту. Чудово розвиненим рівнем фізичної інтелекту, напри-

клад, можуть похвалитися актор Едді Мерфі, тенісистка Мартіна Навратілова. 

Очевидно, що добре розвинене тілесне мислення необхідно офісним працівни-

кам і працівникам багатьох інших професій, адже грація і координація рухів важ-

лива для всіх людей. Представникам багатьох професій потрібна наявність ви-

тривалості, необхідні спритність, хороша м'язова координація. Досить високий 

рівень розвитку фізичної інтелекту особливо необхідний людям, що обрали про-

фесію:  

 співака, артиста; 

 робочого, ювеліра, фахівця в IT-сфері; 

 водопровідника, механіка, теслі; 

 м'ясника, садівника; 

 таксиста, водія, пілота; 

 спортсмена; 
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 танцюристи, майстри бойових мистецтв; 

 скульптора, художника; 

 військового, пожежного; 

 хірурга, медсестри, санітари; 

 натураліста, ветеринара, дресирувальника; 

 археолога, антрополога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багато програм навчання, спрямованих на підвищення рівня розвитку інтеле-

кту просто нехтують фізичним інтелектом. Але реальне життя не дозволяє лю-

дині не звертати на нього уваги. Адже тіло бере активну участь у будь-якій дія-

льності. Фізичний компонент входить в структуру практично всіх видів діяльно-

сті людини. У критичних ситуаціях тілесне мислення діє швидше, ніж свідомість. 

Вчені з'ясували, що свідомості людини необхідно близько 0,4 сек. для того, щоб 

зафіксувати нове явище. Тоді як тіло може дати оцінку ситуації і зреагувати за 

0,1 сек. 

Таким чином, якщо приділяти належну увагу розвитку фізичної інтелекту, то 

можна вдосконалити  деякі здібності: 

1. Здатність швидко орієнтуватися в непередбачених ситуаціях. 

2. Збільшити продуктивність будь-якої діяльності без особливих енергетич-

них витрат. 

3. Здатність до оволодіння фізичними навичками, причому, майже не здійсню-

ючи помилок. 

4. Витривалість і здатність працювати довше. 
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5. Можливість без особливих втрат перенести стресову ситуацію або захворю-

вання. 

6. Розвинути і використовувати мову тіла, яка передає більшу частину інфор-

мації в спілкуванні.  

Для того, щоб розвивати свій фізичний інтелект необхідно приділяти достат-

ню увагу фізичним заняттям. Причому потрібно як можна частіше освоювати 

нові види рухів. Добре допомагають в цьому заняття танцями, аеробікою, схід-

ними єдиноборствами, ігровими видами спорту. Можна відвідувати курси актор-

ської майстерності, уроки малювання. Освоєння різних ремесел, робочих спеціа-

льностей також сприяє розвитку тілесного мислення.  

Тому розвивайтеся гармонійно, не забуваючи про усі види інтелекту.  

Досягайте успіху, та змінюйте світ на краще! 

 

 

Наталія Запішна, керівник творчого об’єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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Існує величезна кількість факторів, що 

впливають на нашу креативність. Далі ми 

коротко розглянемо найбільш значущі з 

них. Важко або навіть неможливо працюва-

ти над кожним фактором, який може впли-

вати на творчі здібності людини. Замість 

цього вам слід зосередитися на тих з них, 

які важливі для вас у даний момент. 

Реалістичність цілей - найважливіша об-

ставина у процесі розвитку власної креативності, і ви повинні вибирати їх само-

стійно. Розглядайте всі наступні пункти як довгий перелік, на основі якого необ-

хідно зробити свій вибір. 

 

1. Знання 

Знайомство з методами творчого мислення: мозковий штурм, генерація ідей 

по асоціації зі словом, вивчення і створення зворотних припущень. Чим більше у 

людини знань про способи креативного мислення, тим частіше вона творчо мис-

лить, і тим більше успішно вона може генерувати нові дієві ідеї. 

 

2. Контроль 

Почуття контролю над обставинами допомагає людям впевнено слідувати 

креативним альтернативам. Відсутність контролю призводить до безпораднос-

ті. Позитивне мислення і минулі успіхи допомагають розвинути почуття контро-

лю. Працюйте над своїм настроєм і шукайте приклади власних успіхів. Зовнішня 

точка контролю пов'язана з депресією. Якщо у вас депресія, вам необхідно пра-

цювати над цією проблемою (шукати професійну допомогу і підтримку), і тільки 

після цього ви можете розраховувати на підвищення креативності. 

 

3. Упевненість 

Впевненість людини в тому, що вона здатна генерувати цінні ідеї та інсайти, 

розширює її креативність. Практика творчого мислення збільшує впевненість у 

тих випадках, коли перед вами стоять не дуже складні завдання, і той же час ваш 

досвід пов'язаний з реальним життям. Отже, щоб підвищити впевненість, необ-

хідно працювати над простими проблемами і використовувати креативний під-

хід для вирішення повсякденних завдань.  

Направление «Креатив» 

Ключі до розвитку креативності та творчих здібнос-
тей. 
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4. Відкритість мислення 

Готовність враховувати альтернативні точки зору і підходи є важливою скла-

довою креативного мислення. Щоб розвинути відкритість мислення, шукайте 

приклади успішних людей і методик. Поставте перед собою завдання спілкува-

тися з людьми, яких ви не знаєте, а також з тими зі своїх знайомих, які виклика-

ють у вас дискомфорт. Запитуйте думку цих людей з важливих для них тем, обо-

в'язково намагайтеся вислухати і зрозуміти хід думки співрозмовника, навіть 

якщо ви не згодні з ним. 

 

5. Досвід 

Позитивний досвід людей, які застосували творче мислення для вирішення 

проблем або розробки кращих альтернатив, має велику цінність. Він стимулює 

подальшу креативність. Якщо у вас немає великого творчого досвіду, ви можете 

компенсувати цю прогалину, звернувшись до тих, у кого він є. Попросіть творчу 

людину допомогти вам знайти підхід до проблеми, над якою ви працюєте. Її ідеї 

і досвід у різних підходах допоможуть вам дізнатися, як протікає процес творчо-

го мислення. Кращий спосіб придбати необхідні навички - застосовувати креа-

тивний підхід до всієї своєї  роботи і персональним рішенням. 

 

6. Моделі поведінки 

Спілкування з людьми, які досягли успіху завдяки своїм особистим творчим 

здібностям, помітно стимулює вашу власну креативність. Разом з тим дуже скла-

дно знайти хороші зразки для наслідування. Якщо ви знайомі з успішними підп-

риємцями, що побудували свій бізнес з нуля, можете не сумніватися: вони - дуже 

креативні люди, навіть якщо від них самих цього не почуєш. 

Намагайтеся проводити час з бізнесменами, науковцями, митцями та будь-

якими іншими людьми, які здаються вам креативними (деякі викладачі і вчите-

лі дуже творчо підходять до розробки нових програм). Якщо це можливо, то 

спробуйте поспостерігати за тим, як вони працюють. 

 

7. Емоційна сила 

Люди, які не втрачають життєрадісності перед обличчям труднощів, здатні ке-

рувати своїм емоційним станом, уникати надмірних стресів, неспокою або де-

пресії. Вони готові використовувати творчий підхід, коли він найбільше необхід-

ний для вирішення проблем. Щоб підсилити емоційну «стійкість», використо-

вуйте підтримку оточуючих. Знижуйте вплив стресів за допомогою релаксації 

або психологічних консультацій. Здорова дієта, вправи і достатньо сну допомо-

жуть вам стати сильніше, а ваш емоційний тонус завжди буде високим. 
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8. Широкий світогляд 

Чим більше ви знаєте, тим більше у вас матеріалу для творчого мислення. 

Весь час пробуйте щось нове, відвідуйте нові місця, читайте нові книги. Нама-

гайтеся проводити час з людьми, які раніше не траплялися на вашому шляху. 

 

9. Незалежність 

Чим більше незалежності ви проявляєте, формуючи свою думку і вирішуючи, 

який обрати підхід до проблеми, тим легше бути креативним. Якщо ви приймає-

те думку іншої людини і дозволяєте втягнути себе у дискусію і некритично пого-

джуєтеся з його вибором, значить, ви не вмієте мислити незалежно. 

Незалежно мисляча людина знаходиться в постійному пошуку. Щоб зміцнити 

внутрішню незалежність, не забувайте питати себе, чи можете ви подумки пред-

ставити альтернативну точку зору. Навчіться усвідомлювати ті випадки, коли 

некритично піддаєтеся чужому впливу. 

 

10. Наполегливість 

Існує міф про те, що лише натхнення живить творчість. Кожній великій ідеї 

потрібен час, щоб вирости і сформуватися. Наполегливість відіграє найважливі-

шу роль: якщо ви (подібно багатьом людям) звикли здаватися занадто швидко, 

поставте перед собою кількісні цілі і тренуйте завзятість. Спонукайте себе гене-

рувати у два рази більше ідей або збільшить удвічі час, який ви витрачаєте на 

обдумування. Примусьте себе практикувати завзятість, і в результаті ви виграє-

те, природним чином ставши більш наполегливим і творчо мислячою людиною. 

 

11. Здатність до співпереживання 

Люди, які вміють вловлювати, що думають і відчувають оточуючі, мають особ-

ливий дар групової креативності. Вони здатні сприймати ідеї інших людей, до-

даючи щось своє. Щоб підвищити свою здатність до емпатії, розвивайте у собі 

вміння слухати (розповідайте людям, що, на вашу думку, вони думають і відчу-

вають, і просіть їх поправити вас, якщо ви неправі). Спробуйте зруйнувати всі 

бар'єри, що перешкоджають комфортній співпраці. Наприклад, жорстка, форма-

льна обстановка створює бар'єр на шляху до співпереживання. У нейтральній, 

що сприяє розкутості середовища простіше слухати і співпереживати оточую-

чим.  
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12. Ставлення до себе 

Якщо ви вважаєте себе творчою людиною, то такою ви і є. Креативність знач-

ною мірою базується на ставленні до себе - це швидше поведінка, ніж талант, і 

люди, що відчувають у собі творчу силу, діють креативно. 

Якщо ви не відчуваєте у собі творчого початку (і не відчуєте, поки не розвине-

те звичку бути креативним), то поставте перед собою завдання у всьому наслі-

дувати дуже креативній людині. Наприклад, скажіть собі, що ви будете підходи-

ти до проблеми так, як до неї міг би поставитися художник чи режисер. Креатив-

на модель допоможе вам навчитися ставитися до себе, як до творчої людини. 

 

 

13. Винахідливість 

Люди, які часто думають над новими речами, природним чином добре справ-

ляються з іншими креативними завданнями. Винахідництво - хороша практика 

для всіх видів креативності. Якщо ви можете придумати десять нових способів 

зварити каву, то вам не складе труднощів придумати безліч новаторських рі-

шень для складної проблеми на роботі або в особистому житті. 

Винаходити - це захоплююча гра, тому практикуйте її, невпинно ставлячи собі 

питання, як удосконалити щось у своїй компанії або будинку. Наприклад, по до-

розі на роботу ви можете витратити кілька хвилин на роздуми про новий спосіб 

доїхати з дому в офіс і назад, який дозволив би заощадити час і уникнути про-

бок. Приїхавши на роботу, ви вже будете готові застосувати свою креативність 

до більш серйозної проблеми. 

 

14. Сміливість 

Психологічна та інтелектуальна сміливість допомагає людям долати перешко-

ди на шляху до креативного мислення. Навіть якщо вам бракує відваги в інших 

областях, ви все одно можете розвинути в собі творчу сміливість, просто усвідо-

мивши, що ціна помилки дуже невелика. Ну що трапиться, якщо ваше креативне 

мислення не створить цінну ідею? Адже ви не альпініст, який може зірватися зі 

скель, і не аквалангіст, який при дуже швидкій декомпресії може померти від су-

дом, і не шпигун, одна неправильна відповідь якого може призвести до викрит-

тя ворогом. 

Творча невдача не призведе до катастрофи. Ви лише втратите трохи часу, 

практикуючи креативні здібності. Тому зовсім не складно переконати себе стати 

творчо мислячою людиною, якщо ви зрозумієте, яка саме сміливість необхідна 

для цього. 
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15. Дисципліна 

Незважаючи на те, що креативність можна сприймати як гру, для отримання 

практичних результатів доведеться докласти значних зусиль. Люди з високо ди-

сциплінованим підходом до креативності частіше досягають творчих успіхів, так 

як вони витрачають більше сил і часу на свою роботу. Крім того, такі люди вико-

ристовують більше креативних методів. 

Дисципліну досить просто придбати: спробуйте заносити те, чим ви займаєте-

ся, в творчий журнал, зазначаючи, який тип креативної роботи ви виконуєте ко-

жен день, скільки часу ви витрачаєте на неї і яким підходом користуєтеся. Крім 

цього, робіть записи про все, що ви прочитали або дізналися про творчу діяль-

ність, а також про всі випадки, коли ви обговорювали цю тему з іншими людьми. 

Саме по собі ведення щоденника допоможе вам стати більш дисциплінованими.  

Олександр Дзюмак, керівник творчого об’єднання  

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. 
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