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Анотація 

 

           Рекомендації розроблені на основі Стройового Статуту 

ЗСУ та навчально-методичного посібника «Муштровий впоряд 

дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») Українського козацтва», рекомендованого 

для практичного використання за рішенням комісії з проблем 

виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради 

з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол 

№ 2 від 24 грудня 2008 року); упорядник – генерал-хорунжий 

Українського козацтва С.П. Рудюк.  

Видання містить рекомендації з проведення гурткових 

занять з виду «Впоряд». Рекомендовано керівникам гуртків 

позашкільних навчальних закладів. 
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Загальні принцепи Муштрового впоряду 

Заняття з муштрового вишколу повинні проводитися 

регулярно і через рівні проміжки часу, щоб не втрачалися 

навички, набуті учасниками гри на попередньому занятті. 

Високих результатів у муштровому вишколі особового складу 

рою  досягають ті керівники, які закріплюють отримані 

муштрові навички на інших заняттях. 

         Керівники муштрового вишколу учасників гри повинні 

самі мати високий рівень підготовки і методично правильно 

навчати своїх вихованців. Всі накази та назви хватів, надаються 

українською мовою без російських сленгів. Перед відданням 

наказів керівник зобов’язаний прийняти муштрову поставу 

„струнко”. Це виховує у підлеглих дисциплінованість та повагу 

до ладу. 

Навчання джур муштрових хватів слід проводити в такій 

послідовності: 

- ознайомлення з хватом; 

- розучування хвату;        

- тренування. 

Для ознайомлення з хватом керівник зобов'язаний: 

- назвати хват, вказати де і з якою метою він 

застосовується; 

- надати наказ за яким виконується хват; 

- показати відповідно до муштрового Впоряду, як 

виконується хват у цілому, а потім у повільному темпі - за 

розподілом з коротким поясненням порядку його виконання. 

У залежності від складності муштрового хвату його 

вивчення  може проводитися: 

- в цілому, якщо хват нескладний; 

- за розподілом, якщо хват складний; 
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- за допомогою підготовчих вправ, якщо хват складний і 

окремі його елементи важко засвоюються. 

Для ознайомлення з хватом керівник заняття зразково 

показує  порядок його виконання в цілому, а потім за 

елементами (за розподілом), водночас пояснюючи свої дії. 

Під час показу у тих, хто навчається, складається зорова 

уява про муштровий хват або дію (його елементи), тому показ 

має бути бездоганним. 

Хвати і дії, показані чітко, правильно і красиво, завжди 

приємно вражають тих, хто навчається, і викликають бажання 

виконувати їх так, як було показано.  

           Рекомендації розроблені з підготовки Рою для участі у І, 

ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри 

 «Сокіл» («Джура»).  
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                       Муштрові хвати та накази ройового. [1 ] 

Вишколи рекомендується проводити у військових частинах 

на муштровому плацу або на твердому рівному покриті  (фото 

№1). 

 

Фото №1  Муштровий плац  

За умовами гри у конкурсі «ВПОРЯД» визначено:                     

-  всі накази надає ройовий.                                                                       

-   час на виконання обов’язкового завдання – до 5 хв. 

-   творчого завдання – до 3 хв.  

-   бере участь весь рій, 8 чол.  

   Творче - готується роєм в домашніх умовах. 

   Атрибутика рою: 

-     відзначка  

-     ройовий клич 

-     ройове гасло 

     -     прапорець (хоругва) 

     -     типова форма-однострій 
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     -     українська символіка  

Обов'язкове завдання –  виконання хватів муштрового 

впоряду без зброї у складі рою та проходження ладовим кроком 

з віданням вітання. Можливе опитування знань деяких питань 

основних засад муштрового впоряду «Лади та керування ними». 

Прапорець (хоругва) використовується для проходження з 

віданням вітання та ладової пісні. Підчас виконання 

обов’язкового завдання хорунжий знаходиться в ладу та 

виконує муштрові хвати в складі рою без прапора. 

Творче завдання може бути представлене у вигляді 

монолітного та чіткого показу різноманітних елементів та хватів 

муштрового впоряду в складі рою без зброї, зі зброєю, 

шаблями, списами, прапорами під супровід барабанного бою чи 

під музичний супровід. Не використовуючи елементів бігу. 

Завдання оцінюється від 1 до 10 балів.   

        Як в обов’язковому та і творчому завданні оцінюється 

муштрова постава, зовнішній вигляд, однострої, зорганізованість 

та якість виконання муштрових хватів, виконання ладової 

патріотичної пісні.  

На завершення показу – рух рою ладовим  кроком із 

виконанням  патріотичної пісні. Тематика пісень – козацька, УСС, 

військ УНР, УПА або сучасних ЗСУ. 

Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів.  

         Перелік дій та надання наказів ройовим: 

Рій до мене –ЗБІРКА! Рій в дворяд шикуйсь (фото №2) робить 

два кроки вперед повертається лецем до ладу і продовжує : Рій, 

РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!                    

За мною,  рівним кроком, ходом – (виконує хват ОБЕРНИСЬ і 

надає виконавчий наказ) -РУШ! Після виходу на визначене 
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місце ройовий  надає накази: «РІЙ – НАМІСЦІ, СТІЙ, право-

(ліво-) РУЧ.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Фото №2  Шикування рою в дворяд 

          Ройовий рівним кроком йде на середину ладу (фото №3) і 

надає накази: «РІВНЯЙСЬ,  СТРУНКО!».  

 

 

Фото №3  Ройовий рівним кроком йде на середину ладу 
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. 

Фото №4 Ройовий (коротким шляхом) рівним кроком 

йде до  судді для звіту. 

 

До ЗВІТУ - ГЛЯНЬ. (Дії ройового) Ройовий (коротким 

шляхом) рівним кроком йде до  судді для звіту(фото 

№4). Не дійшовши два кроки до судді зупиняється 

навпроти і повертається лицем до нього, прикладає руку 

до скроні і звітує 

Пане суддя, РІЙ!- (назва рою), НАШЕ ГАСЛО!  ( 

рій вигукує гасло), до виконання хватів муштрового 

впоряду Всеукраїнської дитячо –юнацької військово – 

патріотичної гри Сокіл Джура вишикуваний, ройовий 

Данилко!  

Суддя надає наказ: «СПОЧИНЬ!».  

          Ройовий дублює наказ повернувшись до рою: 

«СПОЧИНЬ!» Рій приймає хват «СПОЧИНЬ». Ройовий 

обертається до судді (фото №5) і продовжує звіт:  

«Зголошуюсь на наказ!».  

Опускає руку від скроні. 

Суддя надає наказ: До виконання муштрових 

хватів приступити! 
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Ройовий відповідає: Слухаюсь! Прикладає руку до 

скроні і обертається лицем до рою надає наказ «Рій – 

РОЗІЙДИСЬ», а сам крокує до місця майбутнього 

шикування. З початком руху опускає руку від скроні. 

Фото №5 Ройовий обертається до судді і 

продовжує звіт 

 На місці шикування ройовий надає наказ: Рій до 

мене –ЗБІРКА! Рій в лаву шикуйсь! З початком 

шикування рою ройовий ладовим кроком виходить на 

середину ладу для продовження показу.  

Далі рій виконує муштрові хвати в такій послідовності: 

-шикування в однолаву (фото №6);  

-повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись) (фото 

№7);  

-розмикання і змикання рою; 

-відлік до двох;                                                                              

-крок на місці; 

-перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки; 

-перешикування в дворяд;  
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-проходження  з виконанням військового вітання під час 

руху;                                                                                                                                       

- проходження з виконанням ладової пісні (після 

завершення творчого завдання), (в обох випатках 

прапорець перед собою). 

 

             Фото №6  Шикування в однолаву  

Фото №7  Повороти на місці (праворуч, ліворуч, 

обернись) 
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Шикування в однолаву 

Ройовий підходить до встановленого місця 

шикування і надає наказ для збору: «Рій – ДО МЕНЕ»  

(За цим  наказом джури бігом збираються до ройового). 

Продовжує наказ: «Рій, у лаву – ЗБІРКА»  

Надавши наказ, ройовий приймає поставу 

«струнко» обличчям у бік чолової лінії шикування, рій 

шикується ліворуч від ройового. З початком шикування 

ройовий виходить із лави на середину ладу і стежить за 

шикуванням рою). 

                                                         

Ройовий надає наказ: «РІВНЯЙСЬ». (За цим 

наказом усі, крім напрямного правого крила, 

повертають голови праворуч (праве вухо вище від 

лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. 

Під час вирівнювання джури можуть трохи 

пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік для 

вирівнювання).      

    Після закінчення вирівнювання рою надається наказ:  

«СТРУНКО!»(За цим наказом всі джури швидко 

ставлять голову просто( прямо). 

Ройовий завершує виконання хватів наказом: 

«СПОЧИНЬ!».    

Розмикання і змикання рою  

Ройовий  надає наказ: «Рій, вліво на два кроки 

Розім-КНИСЬ».  (За цим наказом всі джури, за 

винятком напрямного, від якого здійснюється 

розмикання, повертаються в зазначений бік, одночасно 

з винесенням лівої ноги вперед повертають голову до 

чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись 
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через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від 

нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить 

ще стільки кроків, скільки було зазначено в наказі, й 

повертається праворуч). 

Ройовий надає наказ: «Рій, до напрямного Зім-

КНИСЬ».  (За цим наказам всі джури, за винятком 

того, до якого призначене змикання, повертаються в 

бік змикання, після чого пришвидшеним чітким  

півкроком підходять на встановлений для зімкненого 

ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються 

та повертаються ліворуч. Останій крок 

рівний).Розмикання та змикання від середини ладу не 

приймається. 

Ройовий надає: наказ «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» 

Ройовий завершує виконання  : «СПОЧИНЬ!».   

Поверти на місці (праворуч, ліворуч, обернись) 

Ройовий надає наказ: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО». 

«Рій, ПРАВО-РУЧ».  

(За виконавчим наказом «РУЧ», всі джури 

повертаються праворуч на 90 градусів). 

Ройовий продовжує: «Рій, ЛІВО-РУЧ».   

(За виконавчим наказом «РУЧ»,  всі джури 

повертаються ліворуч на 90 градусів). 

Ройовий надає наказ: «Рій, ОБЕР - НИСЬ» (фото 

№9 ).  

(За виконавчим наказом «НИСЬ»,   всі джури 

повертаються через ліве плече на 180 градусів.  

Ройовий надає наказ: «Вправо (вліво) – 

РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» 
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Фото №9  Виконання хвату «ОБЕР – НИСЬ» 

Під час вирівнювання рою після виконання хвату 

«обернись» у наступному наказі вказується  бік 

рівняння, наприклад: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ»). 

Ройовий завершує виконання хватів наказом: 

«СПОЧИНЬ!».  «ЗАПРАВИТИСЬ» (фото №10) 

Фото №10  Виконання хвату «ЗАПРАВИТИСЬ» 
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Крок на місці 

Ройовий надає наказ: «Рій, РІВНЯЙСЬ, 

СТРУНКО, на місці Ходом-РУЧ». (За виконавчим 

наказом всі джури крокують на місці). 

Ройовий надає наказ: «Рій – СТІЙ!».  

(За виконавчим наказом, який подається під ліву ногу, 

всі джури приставляють праву ногу і зупиняють крок 

на місці). 

Ройовий завершує виконання хвату наказом: 

«СПОЧИНЬ!».   

Перешикування рою з однолави в дволаву та 

навпаки   

Ройовий надає наказ: «Рій, до двох – ВІДЛІЧИ».   

(Відлік починається з правого крила: кожний 

джура, швидко повертаючи голову до наступного 

джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій 

номер і швидко ставить голову  просто (прямо), 

крайній лівого крила голову не повертає і з ладу не 

виступає). 

Ройовий надає наказ:  «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО».  

«Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ» (фото №11: 1-6).   

(За виконавчим наказом другі номери роблять 

лівою ногою крок назад (фото  №11.1), не 

приставляючи правої ноги, крок праворуч 

(фото №11.2, щоб стати позаду за першими 

номерами (фото №11.3), й приставляють ліву ногу). 
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Фото №11  Шикування рою в дволаву 

Ройовий надає наказ: «Рій, в однолаву – 

ШИКУЙСЬ».   

(За виконавчим наказом другі номери роблять 

лівою ногою крок вліво (фото №11.4), не приставляючи 

правої ноги, з відведенням рук вперед і назад (фото 

№11.5), крок вперед й приставляють ліву ногу (фото 

№11.6). 

Ройовий завершує виконання  наказом: 
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«СПОЧИНЬ!».  

Завершення виконання муштрових хватів:                 

Рій «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО».   до звіту глянь (фото 12). 

Пане суддя! Рій! «Подільські Джури», виконання 

муштрових  хватів завершив, ройовий Донилко. 

Зголошуюсь на наказ! 

    (Фото 12) Звіт ройового про завершення виконання 

хватів  

Відповідь – «СПОЧИНЬ» (обернутись до ладу рою 

і продублювати наказ) (Рій – СПОЧИНЬ) 

Ройовий продовжує; «РІЙ В ДВОЛАВУ – ШИ - 

КУЙСЬ, до напрямного «ЗІМ – КНИСЬ». (За 

виконавчим наказом другі номери роблять лівою ногою 

крок назад, не приставляючи правої ноги, крок 

праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й 

приставляють ліву ногу). 

Ройовий продовжує; «ПРАВОРУЧ». (За 

виконавчим наказом рій повертається праворуч) Під 

час виконання цього хвату джурами, ройовий іде рівним 
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кроком у голову ладу та стає за два кроки попереду і 

обертається обличчям до ладу.  

 Ройовий продовжує; Рій «РІВНЯЙСЬ, 

СТРУНКО».    За мною «РІВНИМ КРОКОМ,  ХОДОМ,  

РУШ».                                                                                                    

        ( Ройовий виводить рій на вихідну позицію для 

проходження урочистим ходом з виконанням 

військового вітання під час руху). 

(Зпрапорцем(хоругвою) 

Проходження урочистим ходом з виконанням  

військового вітання під час руху 

  (Рій шикується у  дворядовий лад і   знаходиться на 

вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть 

перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий 

стоїть перед хорунжим). 

Ройовий повертається до ладу обличчям і надає накази: 

«РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»,  розвертається спиною 

до ладу і надає наказ: «РІЙ, РІВНИМ КРОКОМ – 

ХОДОМ, РУШ!». (Рій починає рух у встановленому 

напрямку).  При наближенні рою до судді на відстань 

одного лінійного, а бо  за 10-15 кроків, ройовий 

повертає голову праворуч (в напрямку до судді) і надає 

наказ (під ліву ногу): «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!» (фото 

№13) 

 (За виконавчим наказом ройовий прикладає праву руку 

до головного убору, хорунжий і правий ряд рою тримає 

голову прямо, а лівий ряд повертає голову праворуч)Рух 

руками припиняється. 
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Фото № 13 Проходження урочистим ходом з відданням 

вітання 

  

 

Після проходження рою за межі суддів ройовий 

надає наказ: «Рій – СПОЧИНЬ!».(За кінцевим хватом 

ройовий опускає праву руку, лівий ряд рою повертає 

голову прямо, рій крокує на встановлене місце). Рух 

руками поновлюється. 

Виконання домашнього завдання (Творче завдання) 

Творче завдання обирається на вільну тематику 

пов’язану з єлементами та хватами муштрового впоряду 

під барабан, музику, без зброї зі зброєю, шаблями, 

списами, прапорами. 

 (Рій шикується у  дворядовий лад і   знаходиться на 

вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть 
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перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий 

стоїть перед хорунжим). 

Ройовий повертається до рою і надає наказ: «РІЙ, 

РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою 

і продовжує: «РІЙ, з ПІСНЕЮ – ХОДОМ РУШ!».  

(Рій починає співати пісню з початком руху).  

Після проходження рою за межі суддів ройовий 

надає наказ:  

«Рій – СПОЧИНЬ!».(За виконавчим наказом рій 

припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце).  

Хват «СПОЧИНЬ» (за стандартами НАТО) 

Після майже кожного виконання хватів надається наказ 

«СПОЧИНЬ» (ВІЛЬНО). Джура почувши наказ 

«СПОЧИНЬ» послаблює ліву ногу і переносить в ліво 

на ширину плечей, а обидві руки  заносить за спину. 

Хват виконується одночасно всім роєм (фото №14).  

                Фото №14  Хват «СПОЧИНЬ» 
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Перелік хватів, наказів та дій з  муштрового 

впоряду, які перевіряються та найбільш характерні 

помилки під час їх виконання: 

 

№ 

з/п 

Хвати, накази 

та дії 
Недоліки 

1 Муштрова 

постава 

 Носки ніг розведені не по лінії 

фронту і не на ширину стопи. 

Підбори не поставлені разом. Кисті 

рук не посередині стегон, 

тримаються не зігнуті. Груди не 

підняті, живіт не втягнутий. Тіло не 

подане вперед. Голова опущена. 

Руки зігнуті у ліктях. 

2 Рівняйсь 

 

Струнко 

Голова повертається не чітко, 

підборіддя не підняте, праве вухо не 

вище лівого. 

Груди не підняті, живіт не 

втягнутий. Тіло не подане вперед. 

Голова опущена. Руки зігнуті у 

ліктях. 

3  “Спочинь”  Учасник зійшов з місця. 

Послаблена увага. Змінилося 

положення рук, руки не заведені на 

зад за спину.Ноги не на ширину 

плечей. Розмовляє в ладу. 
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№ 

з/п 

Хвати, накази 

та дії 
Недоліки 

4  “Заправитись” Не вірні дії під час виконання 

наказу. Недоліки у зовнішньому 

вигляді не усунені. Учасник без 

дозволу вийшов з ладу. Розмовляє  

без дозволу. 

5 Поверти на 

місці, 

розмикання та 

змикання ладу 

Після поверту не зберігається 

правильне положення корпусу або 

ніг. Ноги в колінах згинаються. 

Руки відходять від стегон. Нога 

приставляється не найкоротшим 

шляхом. Поворот проведено не на 

90 (45) або 180 *. Постава не 

виконується.Не правильно наданий 

наказ на розмирання. Останій крок 

не зафіксований. 

6 Маршовий крок Корпус відведено назад. Немає 

координації в русі рук та ніг. 

Голова опущена вниз. Рух руками 

біля тіла проводиться не від плеча, а 

за рахунок згинання у ліктях. 

Підйом ноги значно нижче 15 см. 

Розмір кроку менше (більше) 70-80 

см. Нога заноситься за ногу. Рух 

руками вперед проводиться значно 

нижче (вище) встановленої висоти, 

а під час руху назад - не до упору в 
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№ 

з/п 

Хвати, накази 

та дії 
Недоліки 

плечовому суглобі. 

7 Позначення 

кроку на місці 

Підйом ноги проводиться значно 

нижче 15 см від землі. Нога 

ставиться на землю не з передньої 

частини стопи і не на всю підошву.  

Рух руками не у такт кроку. Корпус 

не тримається прямо. Рух руками 

вперед проводиться значно нижче 

(вище) встановленої висоти, а рух 

назад -  не до упору в плечовому 

суглобі. 

8 Віддання 

вітання в русі 

Не чіткі і не одночасні поверти 

голови. Не зафіксовані руки на 

стегнах, нога не підіймається на 

встановлену відстань від землі. 

9 Виконання 

ладової пісні 

Пісня не відповідає тематиці, не 

звучить одноголосно, низький 

рівень виконання, рух не вногу. 

10 Звіт та надання 

наказів ройовим 

Немає чіткості у звіті, пропущені 

слова, не правильний наголос під 

час надання наказів, накази 

надаються не під ліву ногу, накази 

надаються не за муштровим 

впорядом. Не правильно виконані 



                          - 27 -  

 

№ 

з/п 

Хвати, накази 

та дії 
Недоліки 

хвати підчас підходу та відходу. 

 

Муштрову (основну) поставу приймають за 

наказом «СТРУНКО». За цім наказом стояти прямо, без 

напруги, ноги в колінах випростувати, але не 

напружувати, груди підняти, а все тіло трохи нахилити 

вперед, живіт втягнути, плечі розгорнути, руки 

опустити так, щоб п'ясті, повернені долонями 

всередину, були збоку й посередині стегон, а пальці 

напівзігнуті й торкались стегна, голову тримати високо 

й прямо, не виставляючи підборіддя, дивитись просто 

перед собою, бути готовим до негайної дії 

Хват «СТРУНКО» на місці приймається и без 

наказу під час віддання та отримання наказу, під час 

доповіді, під час виконання Державного гімну України, 

під час військового вітання, а також під час надавання 

та отримання наказів. 

За наказом «СПОЧИНЬ» стати вільно, 

послабити ліву ногу і перенести її на ширину плечей в 

ліво, руки перенести за спину в замок, але не сходити з 

місця, не послаблювати уваги й не розмовляти. 

Під час руху похідним кроком за наказом 

«СТРУНКО» перейти на рівний крок. Під час руху 

рівним кроком за наказом «СПОЧИНЬ» йти похідним 

кроком. 

Рух рівним кроком починається за наказом 
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«Рівним кроком — ходом РУШ», а рух похідним 

кроком — за наказом «Ходом — РУШ». 

За підготовчим наказом нахилити корпус трохи 

вперед, перенести вагу його більше на праву ногу, 

зберігаючи стійкість, за виконавчим наказом почати рух 

із лівої ноги повним кроком. 

Під час руху рівним кроком ногу з відтягненим 

уперед передком підносити на висоту 15—20 см від 

землі й ставити її твердо на всю стопу, відокремлюючи 

в той же час від землі другу ногу. 

Руками, починаючи від плеча, здійснювати рух 

біля тіла: вперед — згинаючи їх у ліктях так, щоб п'ясті 

підіймались вище пряжки пояса на ширину долоні й на 

відстані долоні від тіла, а лікоть був на рівні п'ясті руки, 

назад — до відпору в плечовому суглобі. Пальці рук 

напівзігнуті. Під час руху голову та корпус тримати 

прямо, дивитися вперед. 

Рух здійснюється ходом або бігом. 

Звичайна швидкість руху ходом 110-120 кроків 

за хвилину. Розмір кроку 70-80 см. 
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                      Лади та керування ними [2 ] 

 

1. Лад — встановлене Впорядом шикування козачат, 

джур козацьких, молодих козаків, козаків (далі по 

тексту скрізь– джур) і їх підрозділів для спільних дій 

пішо.  

2. Лава — лад, в якому джури  стоять один біля одного 

в лінію згідно з встановленими інтервалами. 

3. Крило — правий (лівий) край ладу. Під час повертів 

ладу назви крил не змінюються. 

4. Чоло  — бік ладу, до якого джури звернені обличчям. 

5. Тиловий бік ладу — бік, протилежний чолу. 

6. Інтервал — відстань згідно фронту між джурами в 

чоловій лінії     сотнями та полками (підрозділами та 

частинами). 

7. Дистанція — відстань у глибину між джурами, роями 

та чотами (підрозділами).  

8. Ширина ладу — відстань між крилами. 

9.Глибина ладу — відстань від першої лави (джури, що 

стоїть спереду) до останньої лави (джури, що стоїть 

ззаду).  

10. Дволавовий лад, дволава — джури однієї лави 

стоять за джурами іншої лави на відстані одного кроку 

(витягненої руки, покладеної долонею на плече джурі, 

що стоїть спереду). 

Лави називаються першою та другою. Під час повертів 

ладу назви лав не змінюються. 

Рядок — коли два козаки стоять у дволавовому ладу 

один за одним. Якщо за джурою першої лави не стоїть з 
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заду джура  другої лави, такий рядок називається 

неповним, останній рядок завжди повинен бути повним. 

Під час виконання дволавовим ладом наказу 

«Обернись» джура неповного рядка переходить до лави, 

що стоїть спереду 

11. Однолавовий (лава) і дволавовий (дволава) лади 

можуть бути зімкненими або розімкненими.  

У зімкненому ладу джури в лавах стоять чоловою 

лінією один до одного в інтервалах, що дорівнюють 

ширині долоні між ліктями. 

У розімкненому ладу джури в лавах стоять чоловою 

лінією один до одного в інтервалах на один крок або в 

інтервалах, які визначає ройовий (отаман). 

12. Ряд — лад, у якому джури стоять один за одним 

(гусаком), а сотні та полки (підрозділи) один за одним 

на відстанях, які визначив Впоряд або отаман. 

Ряди з двох джур називаються дворядом, з трьох — 

трирядом, з чотирьох — чотири-рядом і т.п. Лад, що 

складається з дво-, три- і більше рядів, називається 

колоною. 

Ряди застосовуються для шикування підрозділів у 

похідний або розгорнений лад. 

13. Розгорнений лад — підрозділи, вишикувані в 

чолову лінію в лаву чи дволаву або в лінію рядів 

(колону) в інтервалах, які визначив Впоряд або отаман. 

Розгорнений лад застосовується для проведення 

перевірів, розрахунків, переглядів, парадів, а також в 

інших необхідних випадках. 

14. Похідний лад — рої, чоти, сотні (підрозділи), 

вишикувані в ряд, або підрозділи в колону, вишикувані 
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один за одним на дистанціях, які визначив Впоряд або 

отаман. 

 15. Напрямний — джура, рій (підрозділ), який прямує 

на чолі ладу у визначеному напрямі. З напрямним 

узгоджують свій рух решта джур, роїв (підрозділів). 

Кінцевий — джура, рій (підрозділ), що рухається 

останнім у ряді. 

Лінійний – джура, який призначений для визначення 

лінії шикування роїв,підрозділів, а також лінії для 

проходження урочистим ходом. 
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Українського козацтва», рекомендованого для 
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виховання дітей та учнівської молоді Науково-

методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і 

науки України (протокол № 2 від 24 грудня 2008 року); 

упорядник – генерал-хорунжий Українського козацтва 
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