
Змагання «Таборування (бівак)» 

Участь беруть: 
молодша вікова категорія - 6 осіб (1 з них протилежної статі) та 2 керівники 

рою; 
середня вікова категорія - 6 осіб (1 з них протилежної статі) та 1 керівник 

рою; 
старша вікова категорія - 6 осіб (1 з них протилежної статі). 

Контрольний час встановлення табору: 
молодша – 1 год. 30 хв.; 
середня – 1 год. 15 хв.; 
старша – 1 год. 

Вимоги до організації бівака 
1. На території бівака розміщуються:  
 житлові намети,  
 місця для сушіння одягу та взуття,  
 місце для вмивання,  
 місце для збирання сміття  
 місце для ройової атрибутики. 
2. Намети слід розміщувати на сухих майданчиках із трав'яним покривом або 

з твердим ґрунтом.  
3. Намети повинні бути: 
 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»).  

4. Усі намети повинні мати вхід, який щільно закривається. 
5. Місце для просушування взуття та одягу повинно бути обладнано навісом 

(тентом). 

 



Критерії оцінювання 
1. Недотримання чистоти (до 25-ти балів); 
2. Неправильна (нераціональна) постановка табору (до 30-ти балів); 
3. Стан зберігання особистих речей (до 16-ти балів); 
4. Відсутність миючих та дезінфікуючих засобів (до 2-х балів); 
5. Зберігання харчових продуктів суворо заборонено (до 30-ти балів); 
6. Відсутність поліетиленових технічних мішків для сміття (до 3-х балів); 
7. Мова та культура спілкування (до 25-ти балів); 
8. Втрата під час чергування обов'язкових атрибутів (хоругва, емблема, девіз 

тощо) ( до 15-ти балів). 
Як здійснюється оцінювання? 

1. Проводиться: 
 оцінка побуту,  
 чистоти,  
 доцільності розміщення,  
 дотримання санітарно-гігієнічних норм,  
 стан спорядження,  
 стан особистих речей тощо. 
2. Кількість суддів – орієнтовно 3 чоловік. 

Визначення переможців 
Переможець визначається за найменшою сумою штрафних балів. У випадку, 

якщо команди набрали однакову суму балів, перевага надається тій команді, яка за 
часом найшвидше поставила табір. 
Нормативно-правова база оцінювання таборування 

1. Статут Збройних сил України (Додаток 18 до Статуту внутрішньої служби 
ЗСУ (стаття 369): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text  

2. 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  

3. 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. №51-А, п. 11): https://patriotua.org/wp-
content/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 . 

 

УВАГА!!! 
Копання на місці галявини ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Рівчаки навколо намету, ями під сміття та під умивальник не копаються! 
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