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«Джура» є одним із засобів військово-

спортивного і національно-патріотичного 

виховання української молоді на основі 

козацьких традицій. Будучи позакласним 

засобом формування спортивно-оздоровчої 

роботи та патріотичної свідомості, вона 

передбачає вирішення державою низки 

актуальних проблем. До них відносяться 

зацікавлення дітей до здорового фізичного 

розвитку та формування і виховання у молоді 

високих морально-психологічних якостей, 

національно-патріотичних переконань шляхом 

залучення до змагань та конкурсів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Джура» («Сокіл»). 

«Джура» проводиться за сприяння Міністерства 

освіти і науки України з 2012 року на 

загальнонаціональному рівні. Вона була включена 

на 2016—2020 роки до Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. [1]. 

Змагання та конкурси гри «Сокіл» («Джу-

ра») відбуваються в три етапи щорічно: міські 

(районні), обласні та Всеукраїнські змагання. 

Заліковими є наступні змагання: «Перетягуван-

ня линви», «Впоряд»,  «Туристсько-спортивна 

смуга перешкод», «Рятівник», «Стрільба», «Ла-

ва на лаву», змагання «Пластун», "Інтелекту-

альна гра-вікторина «Відун», творчо-

мистецький звіт «Ватра», «Бівак» тощо. [1]. 

Гра «Сокіл» («Джура») має досить давні 

козацькі традиції, виховує національно-патріотичну 

та  військово-спортивну українську молодь. 

Таким чином, гра допомагає виховати нове 

покоління у дусі відданості Батьківщині, 

формує патріотичні переконання. 

Було досліджено, що спортивне та 

національно-патріотичне виховання дітей 

необхідне з ранніх літ через те, що  в цей період 

життя починає формуватися особистість 

людини, її світогляд, свідомість, відношення до 

спорту та до життя в цілому.  

Навчальні заклади часто мають проблеми 

заохочення дітей до спорту, формування 

національної свідомості, самовизначення дітей. 

Вони вирішуються шляхом заохочення дітей до 

навчання та пробудження їхнього інтересу.  Так 

стимулювання дітей до навчання дуже ефективне 

у формі гри. Проведення «Джури» показало, що 

діти з ентузіазмом ставляться до даного виду 

виховання та з задоволенням беруть участь у 

Всеукраїнських військово-патріотичних 

змаганнях гри «Сокіл» («Джура»). 

Для розвитку країни, виховання дітей та 

молоді повинне сповідувати принципам 

здорового способу життя, любові до власної 

держави та її символів, традицій. Тому 

необхідно сприяти проведенню Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Джура» («Сокіл») 

Метою гри є формування патріотичної 

свідомості юного покоління українців на засадах 

здорового способу життя та козацьких традиціях. 

Проведення гри допомагає розвивати у дівчат 

та юнаків високі морально-психологічні якості: 

сміливість, рішучість, мужність, відвагу, 

дисциплінованість, стійкість та ініціативність. [1]. 

Отже, «Джура» це дуже цікава гра для дітей, 

яка формується на засадах підтримки та 

дружелюбності. Таким чином, «Джура» 

викликає асоціації з сім’єю, а у таборі панує 

патріотичний дух. Вона об’єднує молодь, 

формує більш зібрані та дружні команди. 

Всеукраїнська позакласна патріотично-

військова гра фізично розвиває дітей, 

патріотично виховує школярів, 

формує морально-етичну свідомость.  

Вона добровільно об'єднаннує дітей для 

виконання різних завдань та спирається 

на учнівське самоврядування і козацькі традиції.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 Таким чином, проведення змагань заохочує 

дітей до навчання, що необхідне у шкільному 

віці. В даний період життя під впливом різних 

чинників формується світогляд людини.  

Приклад наставника у грі також може 

стимулювати дітей до саморозвитку та 

самореалізації. 

"Джура" - гра, в якій провідну роль займає 

наставник. Він своїм прикладом стимулює та 

надихає дітей до праці, спорту та участі у 

змаганнях, формує патріотичний дух.  

Наставник у грі може повести за собою 

дітей, якщо він надихає своїм прикладом. Тому 

він повинен володіти певними якостями, 

такими як лідерство, вмінням повести за собою, 

ораторським мистецтвом, дружелюбністю, 

добротою, вмінням слухати та надавати 

поради, повинен проявляти повагу, розуміти 

почуття інших. [2]. Він повинен бачити 

можливості, перешкоди та рішення, 

допомагати дітям змінюватися у кращий бік, 

бути стресостійкий, терпеливим та сміливим, 

зберігати таємниці, бути прикладом. [3]. 

Таким чином, наставник у "Джурі" 

допомагає дітям розвиватися, а командні 

змагання та підтримка їх зближує. Таким 

чином, діти з особливим інтересом починають 

брати участь у грі. 

Цікаві змагання сприяють  формуванню 

результативних цілей і суттєво впливає на 

розвиток молоді. 

Діти у грі показують притаманні козакам 

риси, розум, мужність, силу, патріотизм, 

вміння діяти колективно. "Джури" навчаються 

влучно стріляти, надавати медичну допомогу, 

змагаються у туристичній, театральній і 

спортивній майстерності та демонструють 

наполегливу боротьбу в змаганнях. 

Багато команд з різних міст змагаються за 

звання найкращих. Так у місті Дніпро фінальний 

тур міського етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-

Джура-2018» відбувся 11-13 травня 2018 року,  у 

рамках фестивалю «Джура-Самар-Фест», на 

території колишньої Новобогородицької 

фортеці. За преремогу боролися десять команд-

фіналістів, які є учнями 8-9-х класів. 

Випробування складалися з творчо-мистецького 

конкурсу, «Таборування», інтелектуальної 

вікторини, спортивного орієнтування, смуги 

перешкод, надання долікарської допомоги, 

перетягування линви. З ранку 12 травня діти 

знайомилися з тактикою малих груп, правилами 

поводження зі зброєю і грали командами у 

лазертаг. Дітям дуже сподобалася гра. Не 

зважаючи на погані погодні умови після обіду, 

які зробили лісову галявину вологою діти взяли 

участь у конкурсі «Впоряд», що 

продемонструвало суддям витримку, гарну 

підготовку та згуртованість дітей. [4]. 

Таким чином, за результатами міського 

етапу перемогли діти зі школи № 6, вони 

представили місто на обласному етапі гри 

«Джура». Друге місце посіли учні школи № 23, 

третє – вихованці школи № 134. [4]. 

Для учасники, котрі посіли призові місця, 

були заплановані екскурсії Україною та 

отримання подарунків з символікою змагань. [4]. 

Десятий Всеукраїнський етап дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри "Джура" 

відбувся у Переяслав-Хмельницькому 

Київської області та тривав два тижні. 

Київ представляли три рої (команди):  

«Патріоти» (307 ЗЗСО, керівник Назаренко 

Оксана); «Меч Арея» (з 208 ліцея, керівник 

Ігнатенко Сергій);  «Дніпро» (Технічний ліцей, 

керівник Мануха Андрій). Рій «Меч Арея» 

переміг у номінації «Перетягування линви». 

Нагородження переможців останнього етапу 

гри відбулося Верховній раді України. [5]. 

Отже, дана гра має позитивний вплив. У ній 

діти, по-перше, фізично розвиваються, по-

друге, патріотично виховуються та всебічно 

розвиваються. 

У процесі гри виховуються лідерські якості, 

виникає дух суперництва та боротьби за 

перемогу у змаганнях, розвивається командний 

дух, розвиваються сміливість і рішучість, 

відповідальність та патріотизм, 

взаємодопомога, дисципліна та згуртованість. 

Гра виховує українську молодь на основі 

козацьких традицій, духовних та моральних 

цінностей. «Джура» підготовлює до творчої 

праці та до  спортивної роботи.  

Так «Джура» фізично, соціально та духовно 

виховує молодь на засадах здорового способу 

життя і вирішує вище зазначені проблеми, 

заохочюючи дітей всебічного розвитку. 

Таким чином, "Джура" - це дуже корисна 

гра, яка вирішує низку проблем, стимулює до 

саморозвитку, спорту, розвиває корисні якості 

та допомагає виховувати фізично розвинених 

дітей у козацько-патріотичному дусі. 
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Юхно В.В., Шевченко В.В.  

ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ  "ДЖУРА" 

В статье рассмотрено влияние военно-патриотической игры. Рассмотрены проблемы спортивного и 

патриотического воспитания. Найден способ решения проблем. Исследованы результаты игры. Определено влияние 

наставника в игре. Проанализированы последствия игры. 

Ключевые слова:ДЖУРА;СОКОЛ; ИГРА; СОРЕВНОВАНИЯ; ВОСПИТАНИЕ. 

 

Yukhno V.,  Shevchenko V.  

POSITIVE INFLUENCE OF "JURA" 

The article considers the influence of the military-patriotic game. The problems of sports and patriotic education are considered. 

Find a way to solve problems. The game's results are studied. The influence of the mentor in the game is determined. The 

consequences of the game are analyzed. 

Key words: JURA; FALCON; GAME; COMPETITION; EDUCATION. 
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