
ПРОЕКТ 

Орієнтовна програма конкурсів та змагань ІІ (міського) етапу 

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

2020 

(середня вікова група) 

 

№ 

з/п 
НОМІНАЦІЯ КАТЕГОРІЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МИСТЕЦЬКИЙ  КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКІ  ЗАБАВИ» 

1.  Творчо-мистецький звіт «Ватра» заліковий 

2.  Інтелектуальна гра-вікторина «Відун» заліковий 

3.  
Інтелектуально-творче завдання  «Пластун» за методикою 

квестів 
заліковий 

4.  «Книга звитяг» (згідно п.16 Положення) обов’язковий 

5.  Козацькі вечорниці відпочинковий 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ» 

6.  Ранкова руханка з елементами прийомів самозахисту виховний 

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС«КОЗАЦЬКИМИ  СТЕЖКАМИ» 

7.  Туристсько-спортивна смуга перешкод  заліковий 

8.  Таборування (бівак)  заліковий 

ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКА  ЗВИТЯГА» 

9.  Конкурс строю та пісні «Впоряд» заліковий 

10.  Стрільба із електронної  зброї «Джура-стрілець»» заліковий 

11.  
Організація та проведення ранкової та вечірньої збірок у 

форматі «Козацьке коло»  
вишкіл 

МЕДИЧНО РЯТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКА БЕЗПЕКА» 

12.  
Тактична гра на місцевості з елементами топографії та 

орієнтування «Теренова гра» 
вишкіл 

 

СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС  

«УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА СОБОРНА ДЕРЖАВА» 

13.  
Виконання церемоніалів щодо урочистого відкриття  та 

закриття таборування 
вишкіл 

14.  

Організація та проведення нарад, навчальних семінарів, 

гутірок з ройовими, керівниками роїв, виховниками, 

таборовою старшиною, членами суддівської колегії  

вишкіл 

 
 

 



ПРОЕКТ 

Орієнтовна програма конкурсів та змагань ІІ (міського) етапу 

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

2020 

 (старша вікова група) 

 

№ 

з/п 
НОМІНАЦІЯ КАТЕГОРІЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МИСТЕЦЬКИЙ  КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКІ  ЗАБАВИ» 

1.  Творчо-мистецький звіт «Ватра» заліковий 

2.  Інтелектуальна гра-вікторина «Відун» заліковий 

3.  
Інтелектуально-творче завдання  «Пластун» за методикою 

квестів 
заліковий 

4.  «Книга звитяг»(згідно п.16 Положення)  обов’язковий 

5.  Козацькі вечорниці  відпочинковий 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ» 

6.  Козацька забава «Перетягування линви » заліковий 

7.  Фехтування на пневматичних мечах вишкіл 

8.  Ранкова руханка  виховний 

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС«КОЗАЦЬКИМИ  СТЕЖКАМИ» 

9.  Туристсько-спортивна смуга перешкод  заліковий 

10.  Таборування (бівак)  заліковий 

ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКА  ЗВИТЯГА» 

11.  Конкурс строю та пісні «Впоряд» заліковий 

12.  Стрільба із пневматичної зброї «Джура-стрілець» заліковий 

13.  
Тренування розбирання та збирання зброї АК-74, 

спорядження магазину 
вишкіл 

14.  
Організація та проведення ранкової та вечірньої збірок у 

форматі «Козацьке коло»  
вишкіл 

15.  
Нічна варта 

 
вишкіл 

16.  Конкурс «Козацькі страви» участь 

МЕДИЧНО-РЯТУВАЛЬНИЙ  КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКА  БЕЗПЕКА» 

17.  
Тактична гра на місцевості з елементами топографії та 

орієнтування «Теренова гра» 
заліковий 

18.  Майстер-клас з долікарської допомоги участь 

СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС  

«УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА СОБОРНА ДЕРЖАВА» 



19.  
Виконання церемоніалів щодо урочистого відкриття  та 

закриття таборування 
вишкіл 

20.  

Організація та проведення нарад, навчальних семінарів, 

гутірок з ройовими, керівниками роїв, виховниками, 

таборовою старшиною, членами суддівської колегії  

вишкіл 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


