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Всеукраїнська 

дитячо-юнацька військово-
патріотична гра 

«Сокіл» («Джура»)



Порядок і строки 
проведення підсумкових
наметових таборувань

початковий етап - навчально-
тренувальні збори

I етап - міський - у травні;

II етап – зональний та обласний -

у травні - червні; 

III етап - фінальний
(Всеукраїнський) - у липні - серпні. 









Організатором Гри є Міністерство
освіти і науки України

Співорганізаторами є: 

- Мінмолодьспорт;

- Міноборони;

- Мінкультури;

- Мінсоцполітики;

- обласні, Київська та Севастопольська 

міські держадміністраціїМетодичне та організаційне забезпечення  

Український державний центр національно-

патріотичного виховання, краєзнавства і 

туризму учнівської молоді



УЧАСНИКИ ГРИ

• учні, студенти закладів освіти;

• члени громадських об’єднань;

• учасники молодіжних центрів.

• “молоді козаки” – 15 - 17 років;

• “джури” – 11 - 14 років;

• “новаки” (“козачата”) – 6 - 10 років.



Старша група («молоді козаки» 15 – 17 років)

Залікові змагання: «Впоряд», «Військова смуга перешкод»,

«Стрільба» (з пневматичної зброї), «Рятівник», «Відун»,

«Пластун (цілевказання)», «Таборування», «Метання гранати»,

«Саперна підготовка», «Тактична підготовка (дії в бою)»

Обов’язкові конкурси: «Фізична підготовка», «Теренова гра»

Змагання поза конкурсом: «Військовий рукопаш», «Стрільба»

(стрільба із АК-74 бойовими набоями), «Лава на лаву»



Середня група («джури» 11 – 14 років)

Залікові змагання та конкурси: «Впоряд», «Перетягування

линви», «Туристсько-спортивна смуга перешкод», «Стрільба»,

«Рятівник», «Інтелектуальна гра-вікторина «Відун», «Пластун»,

«Таборування».

Обов’язкові конкурси: «Теренова гра»

Змагання поза конкурсом: «Лава на лаву»



Вебінари можна переглянути за посиланнями
1. Вступ. Організація та проведення фінальних етапів гри «Джура» (головний

тренер- Євген Нестеренко) 

Відео https://bit.ly/3s5H18u

2.  Конкурс «Рятівник» (головний тренер - Олексій Кавлак)

Відео https://bit.ly/37jIpfN 

3. Конкурс «Відун» (головний тренер – Володимир Половський)

Відео https://bit.ly/2N5EnB9 

4. Конкурс «Тактична підготовка – дії підрозділу в бою» (головний тренер –

Юрій Пустовій) 

Відео https://bit.ly/3u1oBb3 

5. Конкурс «Метання гранати» (головний тренер – Едуард Яцук) 

Відео https://bit.ly/2OOqtDR 

6. Змагання «Теренова гра» (головний тренер – Юрій Пустовій)

Відео https://bit.ly/3dsm5EZ 



Вебінари можна переглянути за посиланнями
7. Конкурс «Стрільба» (головний тренер- Юрій Хмарук)

Відео https://bit.ly/3dnDEpw 

8. Конкурс «Впоряд» (головний тренер- Юрій Пустовій)

Відео youtu.be/3qr2orcK8YE

9. Змагання «Фізична підготовка» та конкурс «Таборування» (бівак)

(головний тренер- Євген Нестеренко)

Відео1 https://bit.ly/3s5IZ8S

Відео2  https://bit.ly/2OLDAWq

10. Змагання «Саперна підготовка» та «Смуга перешкод»

(головний тренер – Юрій Пустовій)

Відео 1 https://bit.ly/3dnvXjk

Відео2  https://bit.ly/2N76zUg

11. Конкурс «Пластун» (головний тренер – Євген Сокур)

Відео https://bit.ly/3boN8OA 





#dzhura_2021

#dzhura



http://st.kharkov.ua/


