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  №____________
на № _______________ від____________

Головам обласних державних 
адміністрацій

Щодо підсумків проведення 
Всеукраїнського форуму 
"Український кордон-2017"

Міністерство молоді та спорту України як головний орган у системі 
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері національно-патріотичного виховання, бере активну 
участь у підготовці та проведенні заходів, що сприяють налагодженню 
співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання.

Відповідно до календарного плану заходів щодо національно- 
патріотичного виховання молоді на 2017 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 22 березня 2017 року № 1183 (зі змінами), Міністерством 
молоді та спорту України спільно з управлінням молоді та спорту Київської 
обласної державної адміністрації у погодженні з представниками Міністерства 
освіти та науки України та Державної прикордонної служби України з 25 по 
27 квітня 2017 року проведено у Київській області (Обухівський район, смт 
Козин, вул. А. Солов'яненка, 369, культурно-оздоровчий центр «Пролісок») 
Всеукраїнський форум, спрямований на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Український кордон -  2017» 
(далі Форум).

До заходу долучились представники комунального закладу Київської 
обласної ради «Київський обласний молодіжний центр», громадських 
організацій «Центр патріотичного виховання дітей та молоді «Юний 
прикордонник» та «Молодіжний клуб «Джура». У форумі взяли участь 210 осіб 
в 19 областей України. Метою заходу була підготовка учасників за додатковим 
напрямком Всеукраїнська дитяне-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 
(«Джури») «І(яЦр^Нрикордонгіик» (далі -  Гра) у прикордонних районах 
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Інформуємо, що наступним етапом плану заходів щодо розвитку напряму 
«Джура-Прикордонник» є проведення у липні 2017 року 
Всеукраїнського вишколу «Джура-Прикордонник» (далі -  Вишкіл) на базі 
Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної 
прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, 
м. Оршанець Черкаської області (проект сценарного плану додається).

Просимо взяти під особистий контроль виконання таких завдань:
1.Створення і роботу в прикордонних районах Координаційних рад ч 

питань національно-патріотичного виховання при районних адміністраціях 
згідно з Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (далі 
-  Стратегія) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 
№ 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду і 
питань національно-патріотичного виховання».

Просимо до 27.06.2017 подати до Мінмолодьспорту інформацію про 
Координаційні ради з питань національно-патріотичного виховання, що діють 
при адміністраціях прикордонних районів, згідно з додатком 2.

2. Підготовку та затвердження програм національно-патріотичного 
виховання у прикордонних районах, відповідно до ціннісних орієнтирів ти 
індикаторів ефективності, закладених у Стратегію, і на основі суспільно 
державницьких цінностей самобутності, соборності, волі і гідності 
Українського народу (згідно з постановою Верховної Ради України під 
23.02.2017 № 1908-19 «Про Рекомендації парламентських слухань про 
становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української 
молоді»), де передбачити окремим рядком кошти на розвиток базової Гри 
«Сокіл» («Джура») і окремий рядок для розвитку напряму «Джури 
Прикордонник».

Просимо до 30.07.2017 подати до Мінмолодьспорту інформацію при 
програми національно-патріотичного виховання у прикордонних районах.

3. Призначення в департаментах (управліннях) освіти обласних держании і 
адміністрацій посадових осіб, відповідальних за координацію і розмиті 
напряму «Джура-Прикордонник» у прикордонних районах області, а тмнтк 
подання списків осіб структурних підрозділів освіти районних держании ■ 
адміністрацій, які призначаються відповідальними за розвиток напрям 
«Джура-Прикордонник» у прикордонних районах України та в районах, мері і 
які проходить розмежувальна лінія з окупованими та неконтрольонліиіми 
районами України.

Зазначені посадові особи мають здійснювати розвиток напряму «Джгрн 
Прикордонник» на місцевому рівні у співпраці з підрозділами 
Держприкордонслужби та сприяти участі представників прикордонних рнІІ .
у заході в м. Оршанець.

Просимо до 23.06.2017 подати до Мінмолодьспорту у паперовому їм 
електронному вигляді на електронну адресу npvmms@msms.gov.ua спін я а 
посадових осіб, відповідальних за координацію і розвиток напряму «Джури 
Прикордонник» в області та у прикордонних районах, згідно з додатком 1

З

4. Відбір учасників Всеукраїнського вишколу «Джура-Прикордонник» у 
м. Оршанець (2 джур з кожного прикордонного району та одну особу, що їх 
супроводжує) та формування їх списків згідно з додатками 4 та 5, а також 
вимог, зазначених у додатку 6.

Просимо до 20.06.2017 подати до Мінмолодьспорту списки учасників 
Всеукраїнського вишколу «Джура-Прикордонник» від прикордонних районів.

5. Створення робочих груп у прикордонних районах при головах районних 
державних адміністрацій з розвитку «Джура-Прикордонник» із включенням у 
них представників освіти, молоді і спорту, Держприкордонслужби, місцевих 
військкоматів і громадськості, які традиційно займаються національно- 
патріотичним і військово-патріотичним вихованням згідно з ціннісними 
орієнтирами та індикаторами ефективності, закладеними у Стратегії, і на основі 
суспільно-державницьких цінностей самобутності, соборності, волі і гідності 
українського народу.

Просимо до 15.06.2017 подати до Мінмолодьспорту інформацію про 
створені робочі групи, згідно з додатком 7.

6. Передбачити в районних (обласному) бюджетах 2018 року кошти на 
проїзд групи з 10 учасників (8 джур та 2 виховники) від прикордонного району 
на змагання (вишкіл) з програми «Джура-Прикордонник» в м. Оршанець 
Черкаської області (проживання, харчування, та інші витрати буде 
здійснюватися за рахунок Мінмолодьспорту).

Просимо до 23.09.2017 подати до Мінмолодьспорту інформацію про 
передбачені кошти.

7. Представникам освіти, молоді та спорту прикордонних районів, 
розробити і погодити з місцевими представництвами Держприкордонслужби 
плани виховної взаємодії з гуртками «Джура-Прикордонник» в районі, що 
будуть передбачати не менше одного спільного заходу в місяць як в навчальних 
закладах, так і на об'єктах і базах ДПСУ, включно з виїздами на кордон. Річний 
план повинен охоплювати час від вересня поточного року по кінець серпня 
наступного року, і підписаний представниками місцевої освіти та 
Держприкордонслужби.

Просимо до 29.09.2017 подати до Мінмолодьспорту інформацію про 
організацію взаємодії між органами освіти прикордонних районів і 
представниками Держприкордонслужби.

8. Розмістити в обласних та районних (прикордонних районів) засобах 
масової інформації областей відомості про проведений Всеукраїнський форум 
«Український кордон -  2017» та запланований Всеукраїнський вишкіл «Джура- 
Прикордонник», що відбудеться в м. Оршанець, надавши контакти 
відповідальних осіб за розвиток цього напряму в районі та подати звіт про таке 
розміщення разом з тиражем для звітності про інформаційне охоплення 
заходами.

Просимо до 23.06.2017 подати до Мінмолодьспорту у паперовому та 
електронному вигляді на електронну адресу npvmms@msms.gov.ua інформацію 
про розміщення в засобах масової інформації відомостей про проведений
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Всеукраїнський форум «Український кордон — 2017» та запланований 
Всеукраїнський вишкіл «Джура-Прикордонник».

9. Доручити бюджетним установам, відповідальним за краєзнавство, 
підготувати спільно з делегатами на Всеукраїнський вишкіл «Джура- 
Прикордонник» презентацію про український кордон часів УНР 
(1917-1920 pp.), що проходив територією того чи іншого прикордонного 
району. У презентації висвітлити такі відомості: де проходив тоді кордон 
Української держави, який корпус Армії УНР її охороняв, вказати видатних 
особистостей цього корпусу, подати відомості про відомі бої в обороні УНР, 
про видатних борців за державну незалежність України. Для регіонів, де 
відбувся Голодомор, вказати кількість знищених українців радянським 
геноцидом у цих районах унаслідок втрати незалежності України у 20-х роках 
XX ст. Для інших регіонів це можуть бути дані по репресованих радянською 
тоталітарною системою, а для Галичини і Волині ще й кількість українців, 
знищених під час Волинської трагедії у цих прикордонних районах. Для 
Закарпаття важливо розкрити рух і героїку Карпатської Січі 1938-39 pp. (інші 
рухи визначенні в Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-VIII).

Просимо до 10.07.2017 надіслати презентацію на електронну пошту 
відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту 
(npvmms@msms.gov.ua) та на пошту управління у справах сім'ї, молоді та 
спорту Черкаської обласної державної адміністрації Molod.oblast@gmail.com.

10. Дати доручення структурним підрозділам, які відповідають за 
культурну спадщину, музейну справу і краєзнавство, про створення постійно 
діючих експозицій у музеях прикордонних районів, присвячених Охоронному 
Корпусу Армії УНР та боротьбі за незалежність України у 20-му столітті в цих 
прикордонних районах.

Додатково просимо провести консультації з Держприкордонслужбою та 
Українським інститутом національної пам’яті про встановлення пам’ятних 
знаків воїнам Армії УНР - захисникам кордонів та сприяти виділенню місць для 
їх встановлення у прикордонних населених пунктах або біля автомагістралей 
поблизу кордонів України з іншими державами на виконання Указу Президента 
України від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 років».

Просимо до 29.09.2017 подати до Мінмолодьспорту інформацію про 
проведені та заплановані заходи.

Надсилаємо Резолюцію Всеукраїнського форуму «Український кордон 
2017» та вимоги до підбору учасників вишколу «Джура-Прикордонник» 
(додаток 8).

Просимо звернути увагу на те, що участь у «Джурі-Прикордонник» не 
відміняє обов’язкової участі цих гуртків (роїв) у заходах базової Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») і 
підпорядкованості відповідному районному штабу, який діє згідно з наказом 
МОН України від 13.06.2012 № 687 «Про затвердження Положення про
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Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)», 
та дотримання вимог, розроблених головним штабом гри.

З 2018 року до участі у Всеукраїнському етапі «Джура-Прикордонник» у 
м. Оршанець не будуть допускатися команди, які не брали участь у районних 
етапах базової Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)» відповідно до наказів МОН України.

Додатки: 1. Програма Всеукраїнського вишколу «Джура-Прикордонник» на
4 арк. в 1 прим.

2. Інформація про склад Координаційних рад з питань національно- 
патріотичного виховання при районних адміністраціях на 3 арк. в 
1 прим.

3. Інформація про осіб зі структурних підрозділів освіти ОДА і 
РДА, , відповідальних за розвиток напряму «Джура- 
Прикордонник» у прикордонних районах на 3 арк. в 1 прим.

4. Інформація про осіб структурних підрозділів освіти РДА, 
відповідальних за відправку делегації від прикордонного району 
на Вишкіл в Оршанець, а також осіб, які будуть супроводжувати 
двох джур на 3 арк. в 1 прим.

5. Інформація про двох джур від прикордонного району, що 
візьмуть участь у Вишколі в м. Оршанець на 4 арк. в 1 прим.

6. Вимоги до учасників Всеукраїнського вишколу «Джура- 
Прикордонник» на 5 арк. в 1 прим.

7. Інформація про склад робочої групи в прикордонних районах з 
розвитку напряму «Джура-Прикордонник» на 3 арк. в 1 прим.

8. Резолюція Всеукраїнського форуму «Український кордон -  2017» 
на 7 арк. в 1 прим.

З повагою
t f /  .

Міністр молоді та спорту України І. О. Жданов

Біла В. С. 246-62-35

mailto:npvmms@msms.gov.ua
mailto:Molod.oblast@gmail.com


Додаток 1
до листа Міністерства молоді та спорту

П Р О Г Р А М А  
Всеукраїнського вишколу «Джура-Прикордонник»
(на базі Навчального центру підготовки молодших спеціалістів 

Державної прикордонної служби України 
імені генерал-майора Ігоря Момота, м. Оршанець Черкаської області)

(10 днів -  липень 2017 року)

Перший день

до 16.00 Заїзд учасників, робота мандатної комісії, розподілення по роях, обрання 
ройових, поселення по роях

18.00-19.00
Вечірнє коло (збірка) -  відкриття табору «Джура-Прикордонник». 
Оголошення наказів, представлення таборової старшини, вітання гостей, 
виступи художніх колективів

19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Продовження програми відкриття табору -  ватра «У колі друзів»
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

Другий день

07.00 Побудка
07.15-08.00 Ранкова руханка (для всіх учасників: учнів і вчителів)
08.00-08.45 Вмивання
08.45-09.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
09.00-09.30 Сніданок
09.30-10.00 Переїзд у м. Черкаси
10.00-12.30 Парад вулицями міста Черкаси. Урочисте відкриття Всеукраїнського 

таборування «Джура-Прикордонник». Виступи представників органів 
місцевої влади, гостей, виступи козацьких і самодіяльних колективів, 
екскурсії містом

12.30-13.00 Переїзд у табір
13.00-13.30 Обід
14.00-18.30 Вишкільно-виховна програма дня:

- семінар для вчителів;
- конкурси «Лава на лаву» та «Відун»

18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття дня, оголошення наказу
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Зустріч з прикордонниками, концерт творчих колективів прикордонників

22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

Третій день

07.00 Побудка

2
07.15-08.00 Ранкова руханка
08.00-08.45 Вмивання
08.45-09.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
09.00-09.30 Сніданок
09.30-10.30 Переїзд у м. Чигирин
11.00-17.00 Конкурс «Квест» по м. Чигирин, екскурсія по історичних місцях Холодного 

Яру (обід сухим пайком)
17.00-18.00 ‘ Переїзд у табір
18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття дня, оголошення наказу
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Виховні години (гутірки в роях)
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

Четвертий день

07.00 Побудка
07.15-08.00 Ранкова руханка
08.00-08.45 Вмивання
08.45-09.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
09.00-09.30 Сніданок
10.00-18.00 Вишкільно-виховна програма дня:

- семінар для вчителів;
- конкурс «Слідопитство»

13.00-13.30 Обід
18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття дня, оголошення наказу
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Конкурс ватра «100 років українському кордону»
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

П’ятий день

07.00
07.15-08.00

Побудка 
Ранкова руханка

08.00-08.45 Вмивання
08.45-09.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
09.00-09.30 Сніданок
09.30-18.30 Вишкільно-виховна програма дня:

- семінар для вчителів;
- змагання: «Смуга перешкод», «Стрільба»

13.00-13.30 Обід
18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття дня, оголошення наказу
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Конкурс ватра «100 років українському кордону»
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша



з

Шостий день

07.00 Побудка
07.15-08.00 Ранкова руханка
08.00-08.45 Вмивання
08.45-09.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
09.00-09.30 Сніданок
10.00-18.00 Військовий вишкіл за програмою:

- ознайомлення з умовами розміщення військовослужбовців, з навчальними 
місцями;
- ознайомлення з екіпіруванням військовослужбовця, зразками військової 
техніки, стрілецької зброї та боєприпасів;
- тренування дій особового складу на вогневому рубежі: підготовка до 
виконання вправ стрільб з автомата АК-74, розбирання та збирання зброї;
- ознайомленні та практичне тренування з основ тактичної медицини;
- семінар для вчителів;
- змагання «Впоряд» (стройова підготовка).
Коротке підбиття підсумків заняття. Зустріч-бесіда з воїнами АТО.

13.00-13.30 Обід
18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття дня, оголошення наказу
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Виховні години (гутірки в роях)
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

Сьомий день

06.00 Побудка, вмивання
06.45-07.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
07.00-07.30 Сніданок

08.00-18.30

Військовий полігон -  військовий вишкіл за програмою:
- тренування прицілювання, дії особового складу на вогневому рубежі;
- вивчення правил підготовки до стрільби;
- тренування з розбирання, збирання зразків стрілецької зброї;
- практичне виконання вправи стрільб з АК-74;
- семінар для вчителів;
- змагання «Рятівник» (долікарська допомога та рятувальні роботи).

13.00-13.30 Обід
18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття дня, оголошення наказу
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Виховні години (гутірки в роях) -  розучування сучасних військових 

українських пісень
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

Восьмий день

07.00 Побудка
07.15-08.00 Ранкова руханка

4
08.00-08.45 Вмивання
08.45-09.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
09.00-09.30 Сніданок
10.00-18.00 Теренова гра (обід сухим пайком)
18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття дня, оголошення наказу
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Виховні години (гутірки в роях) -  майстер-клас з розучування українських 

танців
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

Дев’ятий день

07.00 Побудка
07.15-08.00 Ранкова руханка
08.00-08.45 , Вмивання
08.45-09.00 Вранішнє коло (збірка) -  відкриття дня
09.00-09.30 Сніданок ,
09.30-10.30 Переїзд у м. Канів
10.30-15.00 Покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, екскурсія по музею (обід 

сухим пайком)
15.00-16.00 Переїзд у табір
16.00-18.30 Зустріч учасників з керівництвом Навчального центру, оцінка внутрішнього 

порядку у роях
18.30-19.00 Вечірнє коло (збірка) -  закриття табору «Джура-Прикордонник», 

нагородження переможців
19.00-19.30 Вечеря
19.30-22.30 Виховні години (гутірки в роях) -  етнодискотека
22.30-23.00 Нарада ройових і організаторів
23.00-07.00 Нічна тиша

Десятий день

07.00-08.30 Побудка, вмивання, підготовка до роз’їзду учасників
08.30-09.00 Сніданок
09.00-10.00 Переїзд у м. Черкаси

11.00-13.00

Парад вулицями міста Черкаси. Урочисте закриття Всеукраїнського 
таборування «Джура-Прикордонник», нагородження переможців. Виступи 
представників органів місцевої влади, гостей, виступи козацьких і 
самодіяльних колективів

14.00 Роз’їзд учасників



Інформація про склад Координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при районних адміністраціях

Область Район

Координац ійн і ради  з питань нац іонально-патр іотичного  виховання

ПІБ
М ісце

роботи

Посада в 

К оординац ійн ій  

раді

телефон email

Посилання на сторінку в 

соцм ереж ах (facebook або 

інші)

В інницька

Крижопільський

М огилів-Подільський

Піщанський

Ямпільський

Волинська

Володимир-Волинський

Іваничівський

Любешівський

Любомльський

Ратнівський

Ш ацький

Д онецька

м. М аріуполь

Амвросіївський (окупований)

Новоазовський (окупований)

(окупований)

Старобешівський (окупований)

Тельманівський ("Бойківський") (окупований) 

Шахтарський (окупований)

Волноваський (лінія розмежування) 

Мар 'їнський (лінія розмежування) 

Ясинуватський (лінія розмежування)

м. Торецьк (лінія розмежування)

Бахмутський (лінія розмежування/межа з 

Луганською обл.)

________________________________

Ж итомирська Овруцький

Олевський

Закарпатська

Берегівський

Великоберезнянський

Виноградівський

Перечинський

Рахівський

Тячівський *

Ужгородський

Хустський

Запорізька

Бердянський

Приазовський

Приморський -

Якимівський

Івано-

Ф ранківська
Верховинський

Київська
Іванківський

Поліський

Луганська

Антрацитівський (окупований) •

Біловодський

Білокуракинський

Краснодонський (окупований)

Марківський

М іловський

Новопсковський

Свердловський (окупований)

Станично-Луганський

Троїцький

Попаснянський (лінія розмежування/межа з 

Донецькою  обл.)

Новоайдарський (лінія розмежування)

М иколаївська
Березанський

Очаківський

Білгород-Дністровський

Біляївський

Болградський



Одеська

Великомихайлівський

Ізмаїльський

Кілійський

Кодимський

Лиманський ("Комінтернівський")

Подільський ("Котовський")

Окнянський ("Красноокнянський”)

Овідіопольський

Ренійський

Роздільнянський

Саратський

Тарутинський

Татарбунарський

Захарівський ("Фрунзівський")

Рівненська

Дубровицький

Зарічненський

Рокитнівський

Сумська

Білопільський

Великолисарівський

Глухівський

Краснопільський

Путивльський

Середино-Будський

Сумський

Ямпільський

Харківська

Великобурлуцький

Вовчанський

Дворічанський

Дергачівський

Золочівський

Харківський

Херсонська

Генічеський (лінія розмежування)

Голопристанський

Каланчацький (лінія розмежування)

Скадовський

Чаплинський (лінія розмежування)

Чернівецька

Примітка:

Чернігівська

Новотроїцький (лінія розмежування)
Вижницький

Герцаївський

Глибоцький

Кельменецький

Новоселицький

Путильський

Сокирянський

Сторожинецький

Городнянський

Корюківський

Новгород-Сіверський
Ріпкинський

Семенівський

Чернігівський

Сновський ("Щорський"

У разі виявлення неточностей щодо визначених прикордонних районів ГОТП та п ай ™ . •
^  Ві„ор1ю СерДиу ^  1



Додаток З
до листа М еесіерства м олоді та спорту
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Інформація про осіб зі структурних підрозділів освіти ОДА і РДА, відповідальних за розвиток напрямку «Джура-Прикордонник» у прикордонних районах

Область
Від □овідальна ссоба з О Д А В ідповідальна особа з Р Д А

П 1Б Посада Телефон email П ІБ Посада Телефон email

Крижопільський

Вінницька Могнлів-Подільський
Ліванський
Ямпільський

Володимир-Волинський
Іваничівський

Любешівський

Любомльський

Ратнівський
Шацький

м. Маріуполь

Амвросіївський (окупований)

Новоазовський (окупований)

Мангушський ("Першотравневий")
Старобешівський (окупований)

Тельманіаський ("Бойківський")

Шахтарський (окупований)
Волноваський (лінія розмежування)
Марійський (лінія розмежування)

Ясинуватський (лінія розмежування)
м. Торецьк (лінія розмежування)

Бахмутський (лінія розмежування/межа з 
Луганською обл.)

Народицький
Житомирська Овруцький

Олееський

Берегівський
Великоберезиянський

Виноградівський

Закарпатська
Леречинський

Рахівський

Тячівський

Ужгородський

і 1 (Хустський 1

Запорізька

Бердянський

Приазовський
Приморський
Зкимівський

Івано-
Франківська

Верховинський

Київська
Іванківський
Поліський

Луганська

Антрацитівський (окупований)

Біловодський

Білокуракинський

Краснодонський (окупований)

Марківський

Міловський
Ноаопсковський
Свердловський (окупований)

Станично-Луганський

Троїцький

Попаснянський (лінія 
розмежування/межа з Донецькою обл.)

Новоайдарський (лінія розмежування)

М иколаївська
Березанський
Очаківський

Одеська

Білгород-Дністровський

Біляївський
Белградський
Великомихайлівський

Ізмаїльський

Кілійський

Кодимський
Лиманський ("Комінтернівський")

Подільський ("Котовський")

Окнянський ("Красноокнянський")

Овідіопольський

Ренійський
Роздільнянський

Захарівський ("Фрунзівський")

Рівненська

Дубровицький
Зарічненсьний
Рокитнівський

Білопільський



Середино-Будський

Сумський
Ямпільський

Харківська
Дворічанський

Дергачівський

Харківський

Херсонська

Генічеський (лінія розмежування) 
Голопристанський
Каланчацький (лінія розмежування)

Чаплинський (лінія розмежування)

Новогрецький (лінія розмежування)

Чернівецька

Вижницький

Чернігівська

Городнянський

Новгород-Сіверський

1 Сновський ("Щорський")

Примітка: У разі виявлення неточностей ЩОДО н и л нап см и л

Вікторію  С ергіївну, тел. (044) 246-62-35, email: npvm m s@ m sm s.gov.ua

Д одаток 4
ш л и  стаі Міністерства н
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Інформація про осіб струюурних підрозділів освіти РДЛ, відповідальних за відправку делегації від прИкорДонного району На Вишкіл в 0рШанець, а також осіб які будуть
супроводжувати двох джур

mailto:npvmms@msms.gov.ua




Д о даток  5

д о  листа М ін істерства м олод і та спорту
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Інформація про двох джур від прикордонного району, що візьмуть участь у Вишколі в м.Оршанець

Область Район

Джури Батьки учасників Школа

ПІБ Адреса Телефон email
Посилання на 

сторінки в 
соцмережах

ПІБ
Поштова
адреса

Телефон email Адреса Телефон

Вінницька

Криж опільський

Могилів-Под ільський

Піщанський

Ямпільський

Волинська

Володим ир-Волинський

Іваничівський

Л ю беш івський

Лю бом льський

Ратнівський

Ш ацький -

Донецька

м. М ар іуполь

АмвросіТвський (окупований)

Новоазовський (окупований)

М ангуш ський ("П ерш отравневий ") 

(окупований)

Старобеш івський (окупований)
“■

Тельм анівський ("Бойк івський") 

(окупований)

Ш ахтарський (окупований)

Волноваський (лінія розм еж ування)

М ар 'їн ський  (лінія розм еж ування)

Ясинуватський (лінія розм еж ування)

м. Торецьк (лінія розм еж ування)

Бахмутський (лінія 

розм еж ування/м еж а з Луганською  

обл.)

Житомирська
Народицький

Овруцький

Олевський

Закарпатська

Берегівський

Великоберезнянський

Виноградівський

Перечинський

Рахівський

Тячівський

Уж городський

Хустський

Запорізька

Бердянський

Приазовський

Прим орський

Якимівський

Івано-
Франківська

Верховинський

Київська
Іванківський

Поліський

Л и г а и г к і/ а

Антрацитівський (окупований)

Б іловодський

Білокуракинський

Краснодонський (окупований)

М арківський

М іловський

Новопсковський



Троїцький

П опаснянський (лінія 

розм еж ування/м еж а з Д о нецькою  

обл.)

Н овоай дарський (лінія 

розм еж ування)_________

Миколаївська
Березанськии

Очаківський

Одеська

Рівненська

Сумська

Білгород-Дністровськии

Біляївський

Болградськии

Великом ихаилівськии

Ізмаїльський

Лим анський (''К ом інтерн івський")

Под ільський ("Котовський ")

Окнянський ("Красноокнянський")

Овід іопольський

Ренійський

Роздільнянськии

Саратськии

Тарутинськии

Татарбунарськии

ЗахарІвський ("Ф рунзівський")

Д убр овицький

Заріч ненськии

Рокитнівськии

Білопільський

Великописарівськии

Глухівськии

Краснопільськии

Путивльським

Харківська

Херсонська

Чернівецька

Чернігівська

Середино-Будський

Сумський

Ямпільський

Великобурлуцький

Вовчанський

Дворічанський

Дергачівський

Золочівський

Харківський

Генічеський (лінія розмежування)

Голопристанський

Каланчацький (лінія розмежування)

Скадовський

Чаплинський (лінія розмежування)

Новотроїцький (лінія розм еж ування)

Вижницький

Герцаївський

Глибоцький

Кельменецький

Новоселицький

Путильський

Сокирянський

Сторожинецький

Городнянський

Корюківський

Новгород-Сіверський

Ріпкинський

Семенівський

Чернігівський

Сновський ("Щ орськи й")

1І
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Вимоги до учасників Всеукраїнського вишколу «Джура-Прикордонник» 
(далі -  Вишкіл)

1. Склад делегації має бути представлений від кожного прикордонного 
району або такого, що знаходиться на розмежувальній лінії з окупованими і 
неконтрольованими територіями України, у кількості трьох осіб -  двох джур 
і одного супроводжуючого їх дорослого.

2. До участі в заході допускаються виключно представники прикордонних 
районів або таких, що знаходяться на розмежувальній лінії з окупованими і 
неконтрольованими територіями України. Інші при виявленні будуть 
повертатися додому без повернення коштів за дорогу. Виключення 
(наприклад для діючих клубів «Юний прикордонник») мають бути 
попередньо узгоджені з відділом національно-патріотичного виховання 
Міністерства молоді та спорту України по окремому списку.

3. Джури-прикордонники відбираються з учнів, що закінчили 9 клас (за 
рідким винятком, узгодженим з відділом національно-патріотичного 
виховання, 8-й клас), бажано різної статі, які мають намір продовжити 
навчання в 10-11 класах школи в прикордонному районі.

4. Джури-прикордонники повинні мати досвід участі в базовій грі «Сокіл» 
(«Джура»), але які виявили бажання розвиватись у додаткових компетенціях 
по напрямку «Джура-Прикордонник», а можливо навіть планують у 
майбутньому стати прикордонниками.

5. Джури-прикордонники, відібрані на Вишкіл, повинні "бути здібними 
комунікаторами, які швидко засвоюють нові знання і легко та цікаво 
передають їх своїм одноліткам. Такі особи повинні:

5.1. Підготувати (можна спільно з виховниками, істориками, краєзнавцями і 
представниками ДПСУ) презентацію про український кордон часів УНР 
(1917-20 pp.), де проходив тоді кордон Української Держави, який корпус 
Армії УНР її охороняв, видатних особистостей цього корпусу, можливі 
відомі бої в обороні УНР, видатних борців за Державну Незалежність 
України, які походять з даного району (регіону) чи пов’язані з ним, а для 
регіонів, де відбувся Голодомор, ще й кількість знищених українців 
радянським геноцидом унаслідок втрати незалежності України у 1920-х 
роках. Для інших регіонів це можуть бути дані по репресованих радянською 
тоталітарною системою, а для Галичини і Волині ще й кількість українців,

2

знищених під час Волинської трагедії у цих прикордонних районах. 
Закарпаття важливо розкрити рух і героїку Карпатської Січі 1938-39 pp. ( 
рухи визначенні в ЗУ «Про правовий статус та вшанування пам’яті борц 
незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-VIII).

Презентації не повинні містити глорифікації радянської тоталітг 
системи або зневажливого ставлення до осіб, визначених у Законі Ущ 
«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність Ущ 
у XX столітті», в будь яких сегментах. Також презентація повинна міс 
інформацію про сучасний кордон України, з ким та де він проходить 
стосунки із сусідньою країною, який прикордонний загін його охорон 
також про місцевих прикордонників, відзначених за оборону Україні 
російсько-терористичної агресії з 2014 року, про поранених і загиблих і  
періоду, які пов’язані з даних районом. Надіслати презентацію до 01.07.2
5.2. Прочитати роман Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр», наш 
відгук (індивідуальний) про ці спогади і про одного з героїв роману на в 
Ця інформація буде важлива для розуміння екскурсії в Холодному Я 
також для готовності до вікторин на цю тему.

Посилання на електронні версії книги в інтернеті: 

http://iavalibre.com.ua/iava-book/book/827

http://www.ukrcenter.com/JIiTepaTypayTODm-ropnic-ropcbKHfi/20248-
1/Холодний-Яр

Інформацію подати до 10.07.2017.

5.3. Знати слова і вміти виконувати славні українського державотво{ 
20-го століття:

• «За Україну, за її Волю» Миколи Вороного;
• «Зродились ми великої години» Олеся Бабія;
• «Зродились ми великої години» Олега Скрипки.

(Тексти додаються).

Райони, які ще до вишколу в Оршанці, виконають один із трьох сл 
на фоні прикордонної смуги (проходу) спільно з прикордонника 
колегами по базовій грі Сокіл («Джура»), запишуть відео та викладуть г 
інтернеті (і надішлють посилання на сторінку ФБ «Джура-Прикордої 
Всеукраїнська військово-патріотична гра), отримають додаткові бали в 
усіх змагань.

http://iavalibre.com.ua/iava-book/book/827
http://www.ukrcenter.com/JIiTepaTypayTODm-ropnic-ropcbKHfi/20248-
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Посилання на сторінку Джура-Прикордонник у Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/Джура-Прикордонник-Всеукраїнська-військово- 
патріотична-гра-1249173 895200562/

Інформацію подати до 10.07.2017.

6. Інформацію про відібраних учасників подати до 20 червня по формі 
таблички в додатку 5.

7. У разі, якщо якийсь прикордонний район не виконає базові вимоги, 
перераховані в даному переліку, чи взагалі не направить відповідну 
делегацію в Оршанець, Мінмолодьспорт як головний орган у системі 
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері національно-патріотичного виховання, 
бере активну участь у підготовці та проведенні заходів, що сприяють 
налагодженню співпраці між органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими об’єднаннями з питань національно- 
патріотичного виховання, вважатиме роботу в цій сфері відповідного 
прикордонного району і області незадовільною, і клопотатиме про 
притягнення керівників відповідних підрозділів ОДА і РДА до 
дисциплінарної відповідальності, позаяк йдеться про формування основ 
національної безпеки і оборони України.

8. Після вишколу в м. Оршанець «джури-прикордонники» спільно з 
виховниками, які брали участь у заході, повинні будуть проїхати протягом 
вересня-жовтня 2017 року не менше 10і шкіл району спільно з 
прикордонниками, презентувати свою участь у заході і загітувати створювати 
гуртки «Джура-Прикордонник» у відповідних навчальних закладах.

Ефективною вважатиметься робота місцевої освіти, якщо до 15 листопада 
2017 року, в прикордонному районі буде створено не менше трьох роїв 
(гуртків) у різних школах по напрямку «Джура-Прикордонник», не 
враховуючи гуртків базової гри Сокіл («Джура»).

Всю вищевказану інформацію надсилати на електронну пошту відділу 
національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту
(npvmms@msms.gov.ua) та на пошту управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Черкаської обласної державної адміністрації Molod.oblast@gmail.com.

Тексти славнів українського державотворення 20-го століття 

«За Україну, за її Волю» Миколи Вороного 

Приспів:
За Україну, за її волю,
За честь і славу, за народ!

-  Ой Україно, ти люба ненько,
Тобі вірненько присягнем.
Серце, кров, честь, любов -  
Все тобі віддати в боротьбі.

Пута-кайдани ми вже пірвали 
І зруйнували царський трон,
З-під ярем і тюрем,
Де був гніт, пішли на вольний світ.

Ой Україно, ти люба ненько,
Тобі вірненько присягнем.
Серце, кров, честь, любов -  
Все тобі віддати в боротьбі.

(приспів повторюється після кожного куплету)

«Зродились ми великої години» Олеся Бабія

Зродились ми великої години 
З пожеж війни, із полум’я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ось ми йдем у бою життєвому -  
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам -  розкіш боротьби!

4

https://www.facebook.com/%d0%94%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-
mailto:npvmms@msms.gov.ua
mailto:Molod.oblast@gmail.com


э °
5 g*р ^  
Дс Д

5. ^
6  £
р  §. 
ю д* 
Е’ 5

Додаток 7

до  листа Міністерства молоді та спорту
О С)ОС ,3 Пґ&У //С?А / '/С

Інформація про склад робочої групи в прикордонних районах по розвитку напряму «Джура-

Прикордонник»

Область Район

Робоча група по напряму "Джура-Прикордонник"

ПІБ
Місце
роботи

Телефон email
Посилання на 

сторінку в 
соцмережі

Вінницька

Крижопільський

Могилів-Подільський

Піщанський

Ямпільський

Володимир-Волинський

Іваничівський

Любешівський

Любомльський

Шацький

Донецька

м. Маріуполь

Амвросіївський (окупований)

Новоазовський (окупований)

(окупований)

Старобешівський (окупований)

(окупований)

Шахтарський (окупований)

Волноваський (лінія 
розмежування)



Ясинуватський (лінія 
розмежування)

м. Торецьк (лінія розмежування)

розмежування/межа з Луганською 

обл.)

Житомирська
Народицький

Овруцький

Олевський

Закарпатська

Берегівський

Великоберезнянський

Виноградівський

Перечинський

Рахівський

Тячівський

Ужгородський

Хустський

Запорізька

Бердянський •

Приазовський

Приморський

Якимівський

Івано-Франківська Верховинський

Київська
Іванківський

Поліський

Луганська

Антрацитівський (окупований) -

Біловодський

Білокуракинський

Краснодонський (окупований)

Марківський

Міловський

Новопсковський

Свердловський (окупований)

Станично-Луганський

Троїцький
Попаснянський (лінія 
розмежування/межа з Донецькою 
обл.)
Новоайдарський (лінія 
розмежування)

Миколаївська
Березанський

Очаківський

Одеська

Білгород-Дністровський

Біляївський

Белградський

Великомихайлівський

Ізмаїльський

Кілійський

Кодимський

Лиманський ("Комінтернівський")

Подільський ("Котовський")

Окнянський ("Красноокнянський")

Овідіопольський

Ренійський

Роздільнянський

Саратський

Тарутинський

Татарбунарський

Захарівський ("Фрунзівський")

Рівненська
Дубровицький

Зарічненський

Рокитнівський

Сумська

Білопільський

Великописарівський

Глухівський

Краснопільський

Путивльський

Середино-Будський

Сумський
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Р Е З О Л Ю Ц І Я  
Всеукраїнський форум «Український кордон -  2017»

25-27 квітня 2017 р. відбувся Всеукраїнський форум «Український кс 
2017» за участю працівників департаментів освіти 18-ти прикордонних об 
працівників відділів освіти 98 прикордонних районів, офіцерів Де£ 
прикордонної служби та представників громадських організацій.

У Форумі взяли учать понад 200 учасників з різних регіонів України, 
числі 62 представників прикордонного відомства. Захід присі 
проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичні 
«Сокіл» («Джура»), спрямований на підготовку інструкторів-виховате 
залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-ю 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

За ініціативи відділу національно-патріотичного виховання Міні< 
молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Державної прикс 
служби України, громадських активістів, дитячих та молодіжних орг 
вперше в Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
(«Джура») запроваджується новий напрям -  «Джура-Прикор 
Всеукраїнська військово-патріотична гра».

Ця гра буде проходити у 18 прикордонних областях та (прибл] 
прикордонних районах (ОТГ) із внесенням елементів прикордонної т 
що дасть змогу популяризувати Державну прикордонну служби У і 
суспільстві та сприяти патріотичному вихованню, формуванню 
моральних цінностей у молоді на прикладі кращих бойових традицій о 
кордону Української держави, сприяти взаємодії громадськості прикс 
районів (ОТГ) із прикордонниками щодо охорони державного кордону 
створити додаткові соціальні ліфти для молоді з найбільш віддалених ра

За дев’ять років систематичної роботи державних установ і гро 
організацій на базі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») фактично сф< 
загальнодержавну систему національно-патріотичного, виховання у 
молоді. Виховна система гри «Джура» включає в себе постійну н; 
виховну роботу в кожній школі протягом усього навчального ров 
можливість залучити до спільної дії учнів, педагогів, батьків, пред 
органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виховк



навчальних закладів і наметових вишкільних таборів базуються на козацьких і 
пластових виховних системах.

Гра є комплексним засобом поглиблення знань та набуття додаткових 
необхідних навиків учнями-учасниками Гри з навчальних предметів: історія 
України (історія Українського війська), Українознавство, Мистецтво, Географія, 
Фізична підготовка, Допризовна підготовка, Безпека життя і діяльності людини. 
Під час таборувань відбувається комплексний вишкіл учасників із зазначених 
предметів і оцінка рівня їхньої підготовленості.

У 2017 році заходи щодо впровадження Всеукраїнської гри «Сокіл» 
(«Джура») в навчальні заклади проводяться відповідно до Указів Президента 
України від 13.10.201 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (далі -  Стратегія), від 12.06.2015 
№ 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 
№ 898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного 
виховання молоді на 2017 рік», Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (наказ Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406) та наказу МОН від 
14.11.2016 № 1363 «Про проведення у 2016/2017 навчальному році
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)».

Організація та проведення щорічних заходів у рамках Всеукраїнської гри 
забезпечуються Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, 
Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством 
інформаційної політики, Міністерством культури, Міністерством соціальної 
політики, Українським інститутом національної пам’яті, Адміністрацією 
Державної прикордонної служби, Державною службою України з надзвичайних 
ситуацій та патріотичними громадськими організаціями.

Відповідно до листа Міністерства молоді та спорту від 06.03.2017 
№ 2047/14 у загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних 
закладах прикордонних районів України, визначених постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.08.1998 № 1199 «Про контрольовані прикордонні 
райони», у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») з метою набуття учасниками гри нових компетенцій для 
їхньої самореалізації та підготовки молоді до охорони державного кордону у 
складі державних органів і громадських формувань започатковується 
додатковий напрямок «Джура-Прикордонник».

За напрямком «Джура-Прикордонник» проводиться робота в навчальних 
закладах прикордонних районів (ОТГ) України спільно Міністерством молоді та

спорту, Міністерством освіти і науки, Державною прикордонною службою 
та громадськими організаціями: ГО «Центр патріотичного виховання дітей 
та молоді «Юний прикордонник», ГО «Молодіжний Клуб Джура», іншими 
громадськими організаціями, що здійснюють свою виховну роботу на ціннісних 
орієнтирах та індикаторах ефективності Стратегії. Виховна методика 
формуватиметься на створенні умов для дієвого переживання вихованцями, 
українських суспільно-державницьких цінностей самобутності, соборності, волі 
і гідності Українського народу, згідно з Постановою Верховної Ради України 
№ 1908-VIII від 23 лютого 2017 року Про Рекомендації парламентських слухань 
про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної 
української молоді».

Базовий варіант Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»)» проходить без будь яких змін від районних до 
всеукраїнського етапу в Харкові, відповідно до наказу МОН від 14.11.2016 
№ 1363 «Про проведення у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

У 2017 році в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з метою розвитку напрямку «Джура- 
Прикордонник» проводяться:

1) 25-27 квітня 2017 р. -  Всеукраїнський форум «Український кордон -
2017» у Київській області за участю працівників департаментів освіти 18-ти 
прикордонних областей, працівників відділів освіти 98 прикордонних районів 
(ОТГ), офіцерів Державної прикордонної служби та представників громадських 
організацій;

2) липень 2017 р. -  Всеукраїнський вишкіл «Джура-Прикордонник» у 
формі всеукраїнського наметового таборування на базі Навчального центру 
підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України 
імені генерал-майора Ігоря Момота, м. Оршанець Черкаської області.

Учасниками вишколу є джури, які були відібрані в районах для участі у грі 
за напрямком «Джура-Прикордонник» (по двоє «джур», бажано різних статей, 
випускників 9-го класу, які продовжать навчання в 10-11 класах) від 
прикордонних районів (ОТГ) та районів (ОТГ), через які проходить 
розмежувальна лінія з окупованими та неконтрольованими районами України. З 
двома джурами від району участь у вишколі беруть по одному виховнику.

Для розгортання роботи за додатковим напрямком «Джура- 
Прикордонник» до складу районних штабів гри «Джура», що діють на базі 
районних державних адміністрацій прикордонних районів (ОТГ), включаються 
офіцери Державної прикордонної служби, які проводять відбір роїв-учасників 
гри навчальних закладів для їхньої участі у додатковому напрямку «Джура- 
Прикордонник».



Учасники Форуму визначили і обговорили алгоритм роботи за напрямком 
«Джура-Прикордонник»:

1. Проведення всеукраїнського семінару-практикуму в смт Козин 
Київської області за участі офіцерів-виховників, які є кураторами прикордонних 
районів (ОТГ), представників органів освіти районних держадміністрацій -  
квітень 2017 р.

2. Надання допомоги з підготовки роїв навчальних закладів-учасників 
програми «Джура-Прикордонник» до участі в таборуваннях І (районних) етапів 
гри «Джура» -  квітень-червень 2017 р. по базовому варіанті гри «Сокіл» 
(«Джура»)», відповідно до наказу МОН від 14.11.2016 № 1363 «Про проведення 
у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

3. Підготовка членів таборової старшини (отаман, осавул, бунчужний, 
хорунжий, обозний, писар) та суддівської колегії, у тому числі з представників 
громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів для забезпечення виконання 
програми Всеукраїнського таборування «Український кордон -  2017» -  
травень-червень 2017 р.

4. Підготовка двох відібраних «джур» від прикордонних районів (ОТГ) 
до участі у Всеукраїнському таборуванні -  липень 2018 р.

У 2017 році на Всеукраїнський вишкіл відбирається по двоє учнів від 
прикордонних районів (ОТГ) та районів (ОТГ), через які проходить 
розмежувальна лінія з окупованими та неконтрольованими районами України, 
які мають досвід участі в базовій грі «Джура», і їх шкільні гуртки (рої) виявили 
бажання розвиватися за напрямком «Джура-Прикордонник». Вимоги до 
учасників яких відбиратимуть на вишкіл в Оршанець, будуть надані додатково.

5. Проведення Всеукраїнського вишколу у м. Оршанець Черкаської області 
за участі двох «джур» з кожного прикордонного району (ОТГ), які виявили 
бажання стати учасниками програми розвитку «Джура-Прикордонник», -  липень 
2017 р.

6. Після вишколу в Оршанці в липні 2017 року двоє «джур», які його 
пройдуть, спільно з виховником, який їх супроводжував, а також із кураторами 
від районного структурного підрозділу освіти РДА (ОТГ) і 
Держприкордонслужби, повинні протягом вересня-жовтня відвідати не менше 
10 шкіл свого прикордонного району (для ОТГ -  всі школи, які належать до 
нього) і презентувати їм новий напрямок Гри «Джура-Прикордонник» з метою 
заохотити їх розвивати «Джуру-Прикордонник» на базі їх шкіл.

Покладені очікування вважатимуться виконаними, якщо до кінця 2017 року 
не менше трьох шкіл в прикордонному районі (ОТГ) почнуть розвивати «Джуру- 
Прикордонник», підтвердивши це підписанням спільного виховного плану з 
місцевими представниками Держприкордонслужби. Саме ці не менш як три

гуртки (рої) від різних шкіл одного й того ж прикордонного району (ОТГ), 
змагатимуться весною 2018 року за право участі у Всеукраїнських змаганнях гри 
«Джура-Прикордонник» у липні 2018 року на базі Навчального центру 
підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України 
імені генерал-майора Ігоря Момота, м. Оршанець Черкаської області, протягом 

10 днів.
7. У 2018 році на Всеукраїнський вишкіл «Джура-Прикордонник», 

відбиратиметься по одному рою (8 джур + два виховники) від кожного 
прикордонного району (ОТГ) та району (ОТГ), через який проходить 
розмежувальна лінія з окупованими та неконтрольованими районами України. 
Система відбору роїв на 2018 рік буде розроблена та повідомлена додатково.

8. У разі якщо в прикордонному районі (ОТГ) буде створено більш як 
десять повноцінних гуртків «Джура-Прикордонник» у різних школах, які 
постійно публічно (шляхом висвітлення своєї роботи на інтернет-майданчиках, 
таких як сайт школи чи сторінка в соцмережі) підтверджуватимуть свою 
безперервну методичну роботу і співпрацю з Держприкордонслужбою, 
розглядатиметься варіант створення у відповідному районі додаткового Центру 
для національно-патріотичного виховання дітей і молоді, який забезпечуватиме 
ці гуртки по району (ОТГ) комунікаціями і методично-інформаційними 
матеріалами та супроводом цього напрямку.

За підсумками роботи Форуму було вироблено такі рекомендації:
Для Міністерства молоді та спорту України:

1. Мідмолодьспорту звернутися офіційним листом до Г олів ОДА 
прикордонних областей з пропозицією взяти під особистий контроль виконання 

таких завдань:
1) створення і роботу в прикордонних районах (ОТГ) Координаційних рад з 

питань національно-патріотичного виховання при районних адміністраціях;
2) написання районних програм національно-патріотичного виховання у 

прикордонних районах відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів 
ефективності, закладених у Стратегію національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016-2020 роки, і на основі суспільно-державницьких 
цінностей самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, де 
передбачити окремі рядки на розвиток базової Гри «Сокіл» («Джура») і окремий 
рядок для розвитку «Джура-Прикордонник»;

3) призначення в управліннях освіти ОДА відповідальних за координацію і 
розвиток «Джура-Прикордонник» в прикордонних районах (ОТГ) області;

4) створення робочих груп у прикордонних районах при головах РДА 
(керівниках ОТГ) по розвитку «Джура-Прикордонник» із включенням у них 
представників освіти, молоді і спорту, Держприкордонслужби, місцевих



військкоматів і громадськості, яка традиційно займається національно- 
патріотичним і військово-патріотичним вихованням згідно ціннісний орієнтирів 
та індикаторів ефективності, закладених в Указі Президента № 580/2015 «Про 
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки», і на основі суспільно-державницьких цінностей самобутності, соборності, 
волі і гідності Українського народу;

5) передбачити в бюджеті 2018 року кошти на проїзд групи з 10 учасників 
від прикордонного району на змагання (вишкіл) по програмі «Джура- 
Прикордонник» в Оршанці Черкаської області (проживання, харчування та інші 
витрати візьме на себе Мінмолодьспорт);

6) представникам освіти, молоді та спорту прикордонних районів (ОТГ) 
розробити і погодити з місцевими представництвами Держприкордонслужби 
плани виховної взаємодії з гуртками «Джура-Прикордонник» в районі (ОТГ), які 
мають передбачати не менше одного заходу в місяць як в навчальних закладах, 
так і на об'єктах і базах ДПСУ, включно з виїздами на кордон. Річний план 
повинен охоплювати час від вересня поточного (2017) року по кінець серпня 
наступного (2018) року, і бути підписаним представниками місцевої освіти та 
Держприкордонслужби;

2. Передбачити на 2018 рік додаткові всеукраїнські заходи за напрямком
«Джура-Прикордонник», а саме: семінари по розвитку напрямку «Джура-
Прикордонник», семінар з підготовки всеукраїнського змагання (вишколу) в
м. Оршанець Черкаської області, проведення там всеукраїнського вишколу
протягом 10 днів у липні. Закласти подібні заходи щорічно, починаючи з 
2018 року.

Для Міністерства освіти і науки України:
1. Систематизувати План заходів МОН з національно-патріотичного

виховання дітей і молоді всеукраїнського рівня та зробити циклограму всіх
заходів на рік. З метою уникнення перевантаження учнівської молоді об’єднати
однотипні заходи та визначити пріоритетні до запровадження в освітніх закладах 
України.

2. Розробити та запропонувати до обговорення Умови проведення 
Всеукраїнської гри за напрямком «Джура-Прикордонник» для прикордонних 
районів (ОТГ).

3. Змінити змістову наповнюваність змагання «Рятівник» у рамках гри 
«Джура» з використанням новітніх медичних стандартів країн євроатлантичного 
простору, започатковану волонтерською системою Уляни Супрунюк «Захист 
патріотів».

4. Розробити методику краєзнавчих і архівних досліджень виховників 
«Джури-Прикордонник» щодо вивчення оборони кордонів УНР та Української

держави, антибільшовицьких селянських повстань, героїки Української 
повстанської армії, а також злочинів радянської тоталітарної системи у

прикордонних районах (ОТГ).
5. Запровадити стрільбу з бойової зброї у рамках напрямку «Джура-

I Ірикордонник».
6. Змагання «Смуга перешкод» наповнити воєнізованими ділянками 

(кидання гранат, збірка/розбірка автомата та іншої зброї, що знаходяться на
озброєнні Держприкордонслужби, тощо).

7. Внести до наказу МОН від 14.11.2016 № 1363 «Про проведення у 
2016/2017 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» заходи з напрямку «Джура- 

I Ірикордонник».

Для Адміністрації Державної прикордонної служби України:
1. Включити базорі основи розвитку напрямку «Джура-Прикордонник» 

у програми підвищення кваліфікації посадових осіб, які є відповідальними н 
ДПСУ за комунікації з громадськістю і морально-психологічну роботу з 

особовим складом.
2. Надати у робочу групу по розвитку напрямку «Джура-Прикордонник», 

що діє при Мінмолодьспорті, представників від ДПСУ, а також делегувати їх у 
координаційні ради з питань національно-патріотичного виховання при РДА 
прикордонних районів (ОТГ) та в робочі групи по розвитку напрямку «Джура-
I Ірикордонник» в прикордонних районах (ОТГ).

3. Сприяти підготовці та затвердженню місцевих програм взаємодії гуртків 
(роїв/куренів) напрямку «Джура-Прикордонник» з представництвами ДПСУ в 
прикордонних районах (ОТГ), погодженню спільних планів такої діяльності.

Учасники Форуму висловлюють свою повагу і вдячність Мінмолодьспорту, 
Міносвіти і Держприкордонслужбі за зусилля, які прикладаються для розвитку 
Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура-Прикордонник», яка стане 
базовою виховною системою для формування потенціалу охорони державного 

кордону України.

Оргкомітет Форуму


