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Рекомендації щодо організації та проведення підсумкових етапів  
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  
(молодша вікова група «новаки» («козачата») – діти 6-10 років) 

 
 
 Організація та проведення підсумкових етапів дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура») має 
здійснюватись у відповідності до Положення про гру «Джура» та Типових 
правил та умов організації проведення таборувань під час шкільного, І 
(районного, міського, ОТГ), ІІ (обласного, Київського міського) та ІІІ 
(Всеукраїнського) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Проте при організації та проведенні 
підсумкових етапів гри «Джура» для молодшої вікової групи слід зважати на 
вікові особливості учасників і відповідно застосовувати форми і методи 
роботи з дітьми даної вікової категорії. 
 При організації та проведенні підсумкових етапів гри «Джура» для 
молодшої вікової групи слід звернути увагу на наступні позиції: 

- підсумкове таборування слід проводити з розміщенням учасників у 
стаціонарних умовах (з можливістю встановлення наметів з навчальною та 
вишкільною метою); 

- проведення церемоніалів (вранішнього та вечірнього кола з 
виконанням Державного гімну України та  маршу «Зродились ми великої 
години», збірок, шикувань тощо) – є обов’язковим елементом підсумкових 
етапів гри «Джура»; 

- програма таборування має включати розважальну (ігрову), вишкільну, 
пізнавальну та змагальну складові, з приблизним розподілом часу у 
співвідношенні: 50%-20%-20%-10%; 

- програма підсумкових таборувань не має бути переобтяжена 
урочистими, офіційними заходами (марш, хода, мітинг тощо), час 
проведення урочистих заходів (відкриття, закриття, зустрічі з 
представниками влади та ін.) не повинен перевищувати 30 хв.; 

- при проведенні підсумкових таборувань слід утриматись від довгих 
автобусних переїздів та піших переходів. Тривалість автобусного переїзду не 
має перевищувати 1 години, пішого переходу (по рівнинній місцевості) – 3 
години (з привалами); 

- до програми підсумкових таборувань по можливості потрібно 
включити виступи та майстер-класи підрозділів ДСНС, Національної поліції, 
Національної гвардії, ЗСУ, Державної прикордонної служби тощо (особливу 
зацікавленість у дітей молодшого віку викликають показові виступи 
кінологічних служб різних відомств); 



- до початку підсумкового таборування слід провести 2-3 денний семінар 
для таборової старшини,  де приділити особливу увагу застосуванню ігрових 
форм роботи з дітьми молодшого віку (в якості інструкторів слід по 
можливості запросити педагогів, що пройшли курси супервізорів НУШ та 
представників молодіжних громадських організацій); 

Для відбору учасників підсумкових таборувань рекомендуємо 
використовувати (як елемент відбору) конкурс звітів про роботу роїв. 

Для визначення кращих роїв рекомендуємо використовувати наскрізну 
рейтингову систему. Рої отримують залікові бали та відзначки за усі 
елементи програми таборування. Слід приділити увагу тому, щоб за 
підсумками таборування не було роїв, які не отримали балів та відзначок.  
 
 
 
 
Заступник директора                                                                 Денис Бондарчук 

 


