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2019 року м. Чернігів № М Ж

Про підсумки І (обласного) етапу 
Всеукраїнського заочного конкурсу 
звітів про роботу роїв Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») (молодша та 
середня вікові групи)

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 21.01.2019 № 12 «Про проведення І (обласного) етапу 
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша та 
середня вікові групи)» у січні -  травні 2019 року проведено вищезазначений 
конкурс.

Відповідно до умов проведення конкурсу та на підставі рішення журі 
н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців І (обласного) етапу 
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша та 
середня вікові групи) (далі - 1 (обласний) етап Конкурсу) рої:

молодша вікова група 
«Соколята» Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради 

Чернігівської області (керівник рою І. Денисенко) (звіт «Богу -  душа, життя -  
рідному краєві, а честь для себе!»);

середня вікова група
«Патріот» Бобровицького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів № 1 Бобровицької міської ради Бобровицького району
Чернігівської області (керівник рою І. Ручка) (звіт «Ми -  патріоти своєї 
Батьківщини!»).

2. Нагородити дипломами призерів І (обласного) етапу Конкурсу рої:
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молодша вікова група
«Соколята» Кобижчанського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської 
області (керівник рою А. Омелечко) (звіт «Щоб бути гідним Батьківщини, 
твори добро, людино!») за зайняте II місце;

«Патріот» Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 «Престиж» 
(гімназія-загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад) 
Ніжинської міської ради Чернігівської області (керівник рою Н. Кузьменко) 
(звіт «Добрі справи») за зайняте III місце;

середня вікова група
«Соколята» Горбівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради (керівник рою Н. Хоменко) (звіт 
«Ростемо патріотами») за зайняте II місце;

«Джмелі» Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради
Чернігівської області (керівник рою Т. Пінчук) (звіт «Вперед і вгору!») за 
зайняте III місце.

3. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор П. Степовик) забезпечити участь робіт, що стали 
переможцями та призерами 1 (обласного) етапу Конкурсу в 
II (Всеукраїнському) етапі Конкурсу.

4. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

4.1. Проаналізувати Інформацію щодо результатів проведення 
І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(молодша та середня вікові групи) (додається).

4.2. Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців та призерів І (обласного) етапу Конкурсу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління — начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.
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щодо результатів проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного 
конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша та середня вікові групи)

На І (обласний) етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу 
роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») (молодша та середня вікові групи) подано 46 звітів роїв закладів 
загальної середньої освіти Бобровицького, Корюківського, Менського, 
Ніжинського, Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Прилуцького районів, 
Козелецької, Корюківської, Новобасанської, Семенівської об’єднаних 
територіальних громад, міст Ніжина, Прилук, Чернігова. Три роботи з 
Бобровицької об’єднаної територіальної громади та міста Чернігова не 
відповідають вимогам.

На конкурс рої представили звіти у двох вікових категоріях: молодша і 
середня, в яких джури відобразили роботу своїх роїв у 2018-2019 навчальному 
році.

У молодшій категорії взяли участь 18 роїв. Рій «Соколята» Чернігівського 
колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області у звіті «Богу -  
душа, життя -  рідному краєві, а честь для себе!» розповідає про участь членів 
рою у виховних патріотичних заходах класу та закладу освіти. Юні козачата, 
члени рою «Соколята» Кобижчанського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ст. Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської області, 
у звіті «Щоб бути гідним Батьківщини, твори добро, людино!» надають 
інформацію про свої добрі справи, проведені разом з батьками, педагогами, 
представниками громадських організацій. У звіті «Добрі справи» рою 
«Патріот» Ніжинського навчально-виховного комплексу №16 «Престиж» 
(гімназія-загальноосвітня школа І ступеня -  дошкільний навчальний заклад) 
Ніжинської міської ради Чернігівської області відображено участь юних 
козачат в патріотичних акціях, благодійних проектах, у виховних заходах, 
спрямованих на пропаганду здорового способу життя. Звіт «Нехай лунає істина 
стара -  людина починається з добра» рою «Козачата» Вороньківського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бобровицької районної ради 
Чернігівської області представлено у формі соціально-патріотичного проекту і 
відображує роботу рою від прийому в козачата до фінального початкового 
(шкільного) таборування Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»). У звіті «Твори добро -  бо ти людина» рою «Лелеки» Чернігівської
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області надано інформацію щодо участі членів рою в благодійних 
акціях, ярмарках, флеш-мобах, урочистостях. Члени рою «Нащадки козаків» 
Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області в своєму звіті «Людина починається з добра» 
розповідають про волонтерську роботу протягом навчального року. Здобувані 
освіти Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Ріпкинського району 
Чернігівської області, члени рою «Славні козачата», в звіті розповідають про 
розроблений ними проект «Люби і бережи природу» та про його напрямки: 
«Зелені уроки», «Посади дерево», «Допоможемо зимуючим птахам», 
«Сортування сміття». Звіт «Твори добро та бережи його» рою «Кмітливі 
козачата» Корюківської гімназії Корюківської міської ради Чернігівської 
області знайомить нас з участю юних козачат в акціях «За крок до безпеки», 
«Подаруй добро», «Як зберегти воду», у патріотичному проекті «Вони 
загинули, щоб жила Україна», в екологічному проекті «Здоров’я Землі в твоїх 
руках», у Вахті пам’яті Героїв небесної Сотні.

Серед звітів в середній віковій групі на конкурс представлено 25 робіт. 
Особливо цікавими та змістовними є звіти роїв «Патріот» Бобровицького 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бобровицької міської ради 
Бобровицького району Чернігівської області «Ми -  патріоти своєї 
Батьківщини!», «Соколята» Горбівського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради «Ростемо патріотами», «Джмелі» 
Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області 
«Вперед і вгору!». В них змістовно відображено участь роїв в патріотичних 
акціях свого закладу освіти, в заходах свого населеного пункту та участь у 
власних благодійних соціальних проектах. У звіті «Славних предків ми діти, 
будем вірно Україні служити» рою «Патріоти» Ніжинського навчально- 
виховного комплексу № 16 «Престиж» (гімназія-загальноосвітня школа
І ступеня -  дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради 
Чернігівської області здобувані освіти коротко розповідають про участь в 
акціях «Голуб миру. З вірою у серці», «Поетична майстерня», в обласному 
конкурсі «Космічні мандри у майбутнє ». Члени рою «Сокіл -  Я» Ніжинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Ніжинської міської ради Чернігівської 
області в своєму звіті «Я -  волонтер! Я -  патріот!» звітують про проведені 
національно-патріотичні справи у формі флеш-мобів, проектів, виставок, про 
співпрацю з громадськими організаціями та об’єднаннями. У звіті «Україна -  
це ми» рою «Патріот» Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 
Ріпкинського району Чернігівської області відображено участь членів рою в 
акціях «Весняна толока», «Пам'ять нетлінна», у фестивалі патріотичної пісні. У 
звіті «Хай оживає істина стара: людина починається з добра» рою «Козацька 
шабля» Кропивнянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний залад» І-ІІ ст. Ніжинської 
районної ради Чернігівської області відображено участь членів рою в естафеті 
«Школа розвідників», акціях «Запали свічку пам’яті», «Журавлики», «Той
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травень в пам’яті людей», «Життя мов спалах». В звіті «Дорога добра» рою 
«Чернігівська варта» ліцею № 15 м. Чернігова відображено участь юних джур в 
заходах вшанування пам’яті героїв -  учасників АТО та ООС, в акціях щодо 
збереження навколишнього середовища, пропаганди здорового способу життя.

Усі звіти, надані на І (обласний) етап Всеукраїнського заочного конкурсу 
звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»), є результатом систематичних спільних дій здобувачів 
освіти, педагогів, батьків, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, які залучають дітей до благодійності, демонструють їхній 
патріотизм, милосердя, уміння розуміти проблеми та бажання їх вирішувати.

Директор
ГІНЗ «Центр НПВТКУМ» П. СТЕПОВИК


