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Що таке бівак?








Бівак – стоянка людей на ночівлю у природному середовищі; стоянка
військ поза межами населених пунктів.
Добре організований бівак забезпечує повноцінний сон за будь-яких
погодних умов.

Вибираючи місце, необхідно завжди дотримуватися двох основних
вимог: дбати про свою безпеку та якомога менше нашкодити природі.
Територія біваку має бути відмаркована (обгороджена).

Обов'язкові атрибути – хоругва, емблема, назва, біля яких повинно
бути організоване чергування.
Організовані місця для збору сміття та вмивання.

Табір організовується без творчих (візуально-демонстративних та
інших елементів), які не використовуються у військовому таборі та
демаскують табір.

Вимоги до організації бівака


На території бівака розміщуються:









місце для вмивання,

місце для збирання сміття

місце для ройової атрибутики.

Намети повинні бути:







місця для сушіння одягу та взуття,

Намети слід розміщувати на сухих майданчиках із трав'яним покривом або з твердим ґрунтом. Навколо
наметів передбачається обладнання канавок з ухилом (від намету) для стоку дощових вод.




житлові намети,

міцними,

водонепроникними,
вітрозахисними,

з теплоізоляційними властивостями,

мати клапани або вікна для провітрювання, які обладнані захисними засобами від проникнення
комах (захисна сітка на вікнах і дверях, застібка типу «блискавка»).

Усі намети повинні мати вхід, який щільно закривається.

Місце для просушування взуття та одягу повинно бути обладнано навісом (тентом).

Типова схема ройового табору під час
проведення фінального таборування гри
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Критерії оцінювання















Недотримання чистоти (до 25-ти балів);

Неправильна (нераціональна) постановка табору (до 30-ти балів);
Недотримання режиму та розпорядку дня (до 16-ти балів);

Стан та наявність предметів особистої гігієни (до 16-ти балів);
Стан зберігання особистих речей та посуду (до 16-ти балів);

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

Зберігання харчових продуктів суворо заборонено (до 30-ти балів);

Відсутність поліетиленових технічних мішків для сміття та своєчасність їх видалення у
контейнери (до 3-х балів);
Відсутність фіксації місця перебування учасників таборування (до 6-ти балів);
Мова та культура спілкування (до 25-ти балів);

Відсутність організованого нічного чергування свого табору за узгодженням із ГСК та
представниками команд (до 15-ти балів);
Втрата під час чергування обов'язкових атрибутів (хоругва, емблема, девіз тощо) ( до 15-ти

Як здійснюється оцінювання?


Проводиться:











оцінка побуту,
чистоти,

доцільності розміщення,

дотримання санітарно-гігієнічних норм,
стан спорядження,

стан особистих речей, посуду тощо.

Огляди біваку проводяться систематично протягом усіх днів таборування.
Кількість суддів – орієнтовно 3 чоловік.

Огляд таборів Суддівською колегією та Таборовою старшиною – відповідно до
програми за поточним графіком, який попередньо не оприлюднюється.

Нормативно-правова база оцінювання
таборування
1.
2.
3.

Статут Збройних сил України (Додаток 18 до Статуту внутрішньої служби ЗСУ (стаття
369) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
Санітарно-гігієнічні вимоги (Державні санітарні норми та правила влаштування,
утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок (Наказ МОЗ
України від 07.02.2012 № 89) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-12#Text

Загальні вимоги до біваку (Наказ УДЦТКУМ «Про затвердження 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») від 05.05.2018 р. №51А, п. 11) https://patriotua.org/wpcontent/uploads/2020/09/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8_%D0%94%D0%
B6%D1%83%D1%80%D0%B0_05.2018.pdf .

Визначення переможців



Переможець визначається за найменшою сумою штрафних балів.

При наявності рівних результатів переможці будуть визначені
голосуванням колегії у складі:








головний суддя,
отаман табору,

відповідальна особа за проведення заходу,
головний суддя з таборування,
бунчужний,
хорунжий,
осавул.

Таборування онлайн












Розпорядчий документ закладу освіти чи громадської організації, на базі яких створено курінь
(рій), відповідно до якого відбувається підсумкове таборування куреня (рою).
Тривалість підсумкового наметового таборування – не менше 3 (трьох) ночівель поспіль у
польових умовах (за межами населеного пункту).
Наявність необхідного обладнання та інвентарю для організації наметового табору.

Програма таборування, що включає тематичну виховну складову, проведення вишколів,
тренувань, майстер-класів тощо.
Щоденне висвітлення (відео/фоторепортаж із GPS міткою) основних моментів таборування у
соціальних мережах з гештегами #dzhura_2022, #УДЦНПВ

Наявність відзнак куреня (рою) відповідно до Методичних рекомендацій з організації роботи в
куренях Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),
затверджених наказом УДЦНПВКТУМ від 15.04.2020 № 45-А
Організація таборового діловодства (щоденні таборові накази тощо).

Щоденне виконання Державного Гімну України на ранкових шикуваннях та маршу на слова
Олеся Бабія «Зродились ми великої години» – на вечірніх шикуваннях.

Виконання під час таборування обов'язкового завдання за одним із трьох напрямків:
екологічний, історико-краєзнавчий, соціальний.
Організація нічного чергування та охорони табору.

