
УМОВИ 

проведення  військово-спортивного заходу  «Ми - сини твої, Україно!» до 

Дня Збройних сил України 

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

 формування почуття патріотизму у підростаючого покоління; 

 набуття школярами знань, умінь та навичок, необхідних захиснику Вітчизни; 

 підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту 

Батьківщини і служби в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства України; 

 підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння військових 

професій; 

 розвиток та впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), розширення її мережі, долучення до Гри 

дітей середнього віку згідно постанови Кабінету Міністрів України №845 від 

17 жовтня 2018 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного 

виховання»; 

 виховання майбутніх захисників Батьківщини у бойових традиціях 

українського народу та Збройних Сил України; 

 пропаганда і популяризація серед молоді здорового способу життя; 

 залучення учнівської молоді до систематичних занять у позашкільних 

військово-спортивних стрілецьких гуртках та секціях; 

 удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді м. Києва. 

II. ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ  
Організаторами проведення Заходу  є: 

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Заходу здійснює КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 

      Партнери: 

 Громадська організація «Славетні епохи України» (за згодою); 

 Громадська організація «Юнацький корпус» (за згодою); 

   Державний навчальний заклад "Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою" 

  ІІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

Захід  відбудеться 8 грудня 2018 р. на базі спортивного комплексу НПУ ім. М. 

Драгоманова за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 3/9. 

Реєстрація команд-учасниць з 9.00 – 9.45 Початок Заходу о 10.00 (час буде 

додатково уточнено). 

Додаткову інформацію буде опубліковано на сайті   КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

 www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info, 
 

http://www.uacenter.infо/


ІV. УЧАСНИКИ 

До участі у змаганнях  допускаються команди згідно Додаткових умов. До 

участі у “Ярмарку знань та вмінь” запрошуються рої Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) середнього віку (“Джури” 11-

14 років)  закладів освіти на чолі з керівником. 

 

V. ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

 Фінал Змагання “Снайпер Столиці” - за окремими Умовами; 

 Змагання «Хортинг» - за окремим Положенням; 

 “Ярмарок знань та вмінь” - за Додатковими умовами. 
  

VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
Змагання проводяться відповідно до додаткових Умов та Положення.  

Переможці та призери  змагань нагороджуються кубками, медалями, грамотами 

та призами згідно додаткових Умов. 

Учасники “Ярмарку знань та вмінь” отримують заохочувальні призи за 

активну участь на локаціях заходу. 
  

VIIІ. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати на проведення Заходу здійснюються за рахунок КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання» в межах затвердженого кошторису витрат на 2018 рік та за рахунок 

додатково залучених коштів згідно чинного законодавства. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення першості КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» з хортингу 

серед молодших юнаків, юнаків, кадетів у розділі «Сутичка»  

«Ми - сини твої, Україно!» до Дня Збройних сил України 

1. Цілі та завдання 

Першість КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» з хортингу молодших юнаків, юнаків, кадетів у 

розділі «Сутичка» «Ми - сини твої, Україно!» до Дня Збройних сил України (Далі- 

Першість) проводиться з метою: 

–підвищення рівня майстерності спортсменів; 

–активізації навчально-тренувальної роботи в закладі. 

2. Строки і місце проведення змагань 

8 грудня 2018 року, в приміщенні СК НПУ ім. М.П. Драгоманова за адресою:       

м. Київ, вул. Тургенівська, 3/9. 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво проведенням змагань здійснюють КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 



Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Першості покласти 

на головну суддівську колегію. 

Попередні заявки на участь команди  в Першості присилати за 5 календарних 

днів до початку змагань на електронну адресу КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

mcdut@ukr.net, контактні телефони: (063) 863-42-59, (066) 369-93-21 – головний суддя 

змагань Кубрак Анастасія Олександрівна, заступник головного судді – Галашев Ілля 

Ігорович (063)505-44-88. 

4. Учасники змагань 

До участі у Першості допускаються збірні команди гуртків хортингу КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 

Склад команди: до 5 учасників у кожній віковій категорії, наявність 1-х суддів від 

команди обов’язкова, керівник гуртка. 

Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами Всеукраїнських 

правил проведення змагань з хортингу.    

Вікові та вагові категорії учасників змагань згідно з вимогами Всеукраїнських 

правил проведення змагань з хортингу.   

5. Характер заходу  

Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до Всеукраїнських правил 

проведення змагань з хортингу. 

 

6. Програма проведення змагань 

Першість проводяться  8 грудня 2018 року, в приміщенні СК НПУ ім. М.П. 

Драгоманова за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 3/9. 

Програма змагань:  

8 грудня 2018 року року (субота) 

09:00–09:30 
Прибуття команд на місце проведення змагань, реєстрація 

учасників, зважування, жеребкування;  

09:30- 9:45  суддівська нарада, засідання мандатної та медичної комісії; 

9:45- 10:00 
підготовка залу, налаштування звукового обладнання, 

налаштування хорту; 

10:00-10:30 Відкриття заходу 

10:30–14:00 
Попередні виступи, напівфінальні та фінальні виступи у 

розділі "сутичка"; 

14:30–15:00 Урочисте закриття змагань. Нагородження переможців. 

 

7. Умови визначення першості 

та нагородження переможців та призерів 

mailto:mcdut@ukr.net


 

Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у Першості нагороджуються дипломами та 

медалями КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» відповідних ступенів. 

Команди, що посіли призові місця у Першості нагороджуються дипломами та 

медалями КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» відповідних ступенів. 

Командна першість визначається за найменшою сумою балів у всіх вікових 

категоріях та розділах змагань (1 місце – 1 бал, 2 місце – 2 бали, 3 місце – 3 бали, 4 

місце – 4 бали і т. д.). У разі однакової кількості очок у двох та більше команд, 

перевага надається тій команді, у якої більше 1, 2, 3 і т. д. місць. 
 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ ДЛЯ КОМАНД УЧАСНИЦЬ ЗМАГАНЬ 

 

ЗАЯВКА 

______СЗШ№_____________________________________________________________ 
(назва гуртку) 

на  участь у Першості КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства 

та військово-патріотичного виховання»з хортингу молодших юнаків, юнаків, кадетів у розділі 

«Сутичка» «Ми - сини твої, Україно!» до Дня Збройних сил України 8 грудня 2018 року, в 

приміщенні СК НПУ ім. М.П. Драгоманова за адресою м. Київ, вул. Тургенівська, 3/9. 
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До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в установлений 

термін свою участь та наддали необхідні документи до початку засідання мандатної 

комісії змагань. 

Це положення є офіційним викликом на змагання!  

 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ 
проведення «Ярмарку знань та вмінь» до Дня Збройних Сил України 

 

1. Цілі та завдання 

 формування почуття патріотизму у підростаючого покоління; 

 пропаганда і популяризація серед молоді здорового способу життя; 

 розвиток та впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), розширення її мережі, долучення до Гри 

дітей середнього віку згідно постанови Кабінету Міністрів України №845 від 17 



жовтня 2018 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного 

виховання»; 

 залучення учнівської молоді до систематичних занять у позашкільних 

військово-спортивних стрілецьких гуртках та секціях; 

 удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді м. Києва. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

Захід  відбудеться 8 грудня 2018 р. на базі спортивного комплексу НПУ ім. М. 

Драгоманова за адресою:м. Київ, вул. Тургенєвська 3/9. 

Реєстрація команд-учасниць з 9.00 – 9.45 Початок Заходу о 10.00 (час буде 

додатково уточнено). 

Додаткову інформацію буде опубліковано на сайті   КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»: 

 www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info, 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 
 

Загальне керівництво проведенням заходу  здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

4. Склад команд та вимоги до учасників змагань  

До участі у “Ярмарку знань та вмінь” запрошуються рої Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) середнього віку 

(“Джури” 11-14 років)  закладів освіти на чолі з керівником. 

Всі учасники повинні мати змінне взуття. 

5. Порядок проведення заходу 

09:00–09:45 
Прибуття роїв на місце проведення змагань, реєстрація 

учасників, отримання карток учасника;  

10:00-10:30 Відкриття заходу 

10:30–14:00 

Виконання учасниками завдань на локаціях краєзнавчого, 

спортивного, туристичного, військово-прикладного та 

творчого характеру. 

14:00-14.30 Отримання учасниками заохочувальних призів. 

14:30–15:00 Урочисте закриття заходу.  

Учасники «Ярмарку знань та вмінь» індивідуально в будь-якій послідовності 

виконують завдання на локаціях. За кожне якісно виконане завдання учасник отримує 

відмітку в «Картці учасника». Певна кількість відміток в картці дає право обрати 

відповідний заохочувальний приз. Кількість призів обмежена. 

http://www.uacenter.infо/

