
Книга звитяг 
Відповідно до п. 16 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2018 р. № 845, кожен рій веде свою Книгу звитяг (щоденник), 

яка складається з двох частин: «Спадок» та «Здобуток».  

Наявність Книги звитяг є обов’язковим, але не заліковим. При реєстрації 

у мандатній комісії ІІ етапу рій подає свою Книгу звитяг, яка після закриття 

гри повертається ройовим.  

Цінність і оригінальність Книги звитяг полягає у тому, що вона 

створюється не виховником рою, а саме його учасниками (з творчим підходом).  

Головна вимога до Книги звитяг: вона має складатися з двох частин: «Спадок» 

та «Здобуток». 

У «Спадок» збираються (у тому числі усні та архівні) свідчення про боротьбу 

за державну незалежність України в районі (місті, селі), а в «Здобуток» вписуються 

свої перемоги, досягнення, імена козачат, джур куреня тощо (відповідно до п. 16 

Положення про гру). 

Для створення частини Книги «Спадок» на думку організаторів ІІ етапу гри 

учасники рою проводять краєзнавчу, пошукову, науково-дослідницьку роботу, 

збирають емпіричні дані, фактичний матеріал, статистичну інформацію, працюють у 

музеях, бібліотеках та архівах, беруть участь у польових краєзнавчих експедиціях, 

походах рідним краєм. 

У цій частині Книги можуть бути висвітлені такі теми: 

- життя і діяльність покровителя (патрона) рою чи куреня; 

- життя і діяльність історичних постатей доби Козаччини; 

- діяльність історичних постатей Української революції, а також долі 

односельців, земляків - учасників революційних перетворень на місцях, які своїми 

діями і прагненнями прославили рідний край і Україну; 

- політичний, військовий, економічний, культурно-просвітницький розвиток 

Української революції та формування державницьких інститутів (зокрема, 

діяльність товариства «Просвіта»); 

- організовані та стихійні форми боротьби українців проти більшовицької 

диктатури у 1920-ті роки - на початку 1930-х років; 

- створення та діяльність Української військової організації; 

- історія діяльності та боротьби Організації українських націоналістів; 

- історія подвигів Української повстанської армії: жертовної звитяги 

українства; 

- роль українців в організації протестів та повстань у сталінських таборах; 

життя та діяльність історичних постатей зазначених періодів боротьби, участь 

членів родини (авторів робіт), їхніх односельців у великому протистоянні українців 

радянсько-російській імперії; 

- причини виникнення, зміст та форми дисидентського руху в Україні 

(середина 1960-х–середина 1980-х років); 



- історія створення Української Гельсінської групи; 

- долі українських дисидентів та їх родин за радянських часів; 

- роль української діаспори у захисті поборників прав людини та незалежності 

України: від Гельсінської групи до Гельсінської спілки; 

- роль Народного Руху України у державотворчих зусиллях українського 

народу (кінець 1980-х років); 

- роль та значення Революції на граніті у боротьбі за відновлення державної 

незалежності України; 

- причини та наслідки Помаранчевої революції - важливого етапу боротьби за 

європейський шлях розвитку української держави; 

- політичні, економічні, соціальні, ідеологічні причини Революції Гідності; 

- долі волонтерів, захисників України від збройної агресії Російської Федерації 

в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході країни. 

У частині «Здобуток» учасники рою вписують свої перемоги, досягнення, 

імена козачат, джур куреня, а також можуть презентувати свій творчій доробок: 

поетичні твори (наприклад, гімн куреня чи маршова патріотична пісня); ескізи, 

макети ройових атрибутів, розміщення біваку; різні тематичні збірки. У «Здобутку» 

рій може зазначити, ініціатором яких заходів чи подій він став: проведення акцій, 

експедицій, фестивалів, флешмобів, святкування важливих для України чи рідного 

краю дат,  встановлення меморіальних дощок, волонтерська робота,  співпраця з 

громадськими чи дитячими організаціями, допомога молодшим козачатам та інше. 

Організатори гри планують під час заходу провести виставку Книг звитяг 

роїв для обміну досвідом роботи і загальними враженнями. 

Рекомендації щодо оформлення Книги звитяг 

Форма самої Книги є довільною. Це може бути альбом формату А3; чи папка 

формату А4 (з файлами, швидкозшивач, на пружині і т.п.); чи, наприклад, козацькі 

сувої шириною не більше 50 см.  

Текстові матеріали, розміщені у Книзі звитяг, мають бути стисло, лаконічно 

подані, носити інформативний характер, бути цікавими для дітей та молоді.  

Шрифт обрати зручний для читання, не менше 14 pt, інтервал 1-1,5. 

Текстові матеріали доповнюються фотографіями розміром не менше 13х18 см. 

Розміщуються також ксерокопії чи сканкопії архівних документів, малюнки, карти 

експедицій чи походів, вирізки з газет чи журналів та інші ілюстративні матеріали, 

які повинні мати підписи. 

Рекомендуємо оформити титульну сторінку, вказавши: 

1. назву регіону 

2. повну назву закладу освіти чи організації, де рій паспортизований 

3. назву «Книга звитяг» 

4. назву рою 

5. прізвище, ім’я, по батькові виховників, їхні посади  

Приклад оформлення титульної сторінки Книги звитяг наведений нижче 

 



 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Миргородська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5 Миргородської міської ради 

«Книга звитяг» 
рою «Соколята»  
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Ярославська Олена Миколаївна 
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