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2018 року м. Чернігів № 3/3

Про організацію та проведення 
у 2018/2019 навчальному році 
В сеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») у Чернігівській області

На виконання Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про 
заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 № 966 «Про 
проведення у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», обласної цільової Програми з 
національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки, наказів Управління 
освіти і науки облдержадміністрації від 18.01.2017 № 17 «Про внесення 
доповнень до Плану заходів щодо реалізації Концепції національно- 
патріотичного виховання дітей і молоті у закладах освіти області», від 
16.06.2017 № 259 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації обласної 
цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки в 
закладах освіти області», відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406, з 
метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 
н а к аз у ю:

1. Провести у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі-Гра).

2. Затвердити склад оргкомітету з організації та проведення в області 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(додається).

3. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор П. Степовик):



3.1 Сприяти залученню до організації та проведення заходів у межах Гри 
представників патріотичних громадських організацій, структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації та інших структур, які займаються питанням 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

3.2 Забезпечити методичний та організаційний супровід шкільного, І та II 
етапів Гри.

3.3 Сформувати та затвердити склад групи з моніторингу підготовки та 
проведення у закладах освіти районів, ОТГ, міст заходів Гри.

3.4 Упродовж 2018 року організувати та провести семінари-практикуми 
для відповідальних за проведення Гри у закладах загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) освіти та організаторів Гри у районах, 
містах, об’єднаних територіальних громадах.

3.5 Організувати та провести установчий семінар керівників роїв- 
переможців І етапу Гри.

3.6 Забезпечити підготовку членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників громадських організацій, воїнів АТО, 
ООС та волонтерів, для забезпечення виконання програми таборувань І та II 
етапів Гри.

3.7 Забезпечити організацію та проведення II (обласного) етапу Гри у 
другій-третій декаді травня -  першій декаді червня 2019 року.

3.8 Сприяти підготовці рою-переможця II етапу для участі у III етапі Гри.

4. Структурним підрозділам з питань освіти органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування:

4.1 Забезпечити організацію та проведення у 2019 році шкільного етапу 
Гри протягом квітня, І етапу Гри у формі 3-5-денного таборування протягом 
квітня-першої декади травня.

4.2 Сприяти упродовж жовтня 2018 року затвердженню розпорядженнями 
голови райдержадміністрації, міського (селищного) голови складу місцевих 
штабів Гри за участю представників районних державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, структур, причетних до національно- 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, військових комісаріатів, 
патріотичних громадських організацій, волонтерів, воїнів АТО, ООС.

4.3 Організувати та провести місцеві семінари-практикуми для 
відповідальних за проведення Гри у закладах освіти району, об’єднаної 
територіальної громади, міста, організаторів Гри у районі, місті, ОТГ. 
Забезпечити їх участь в обласних семінарах-практикумах.

4.4 Організувати підготовку членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників громадських організацій, воїнів АТО, 
ООС та волонтерів, для забезпечення виконання програми таборувань І етапу 
Гри.

4.5 Сприяти залученню до участі в організації та проведенні заходів Гри 
представників патріотичних громадських організацій, місцевих станцій 
(центрів) туризму, представників структурних підрозділів органів державної 
влади, місцевого самоврядування, на які покладено виконання програм з 
національно-патріотичного виховання дітей га учнівської молоді.



4.6 Здійснювати моніторинг проведення Гри у закладах освіти району, 
ОТГ, міста.

4.7 Сприяти проведенню навчально-тренувальних зборів з підготовки 
рою-переможця І етапу Гри до участі у II (обласному) етапі.

4.8 Забезпечити участь рою-переможця І етапу Гри у II (обласному) етапі.
4.9 Заходи з проведення Гри висвітлювати на офіційних веб-сайтах 

органів управління освітою, закладів освіти, інших засобах масової інформації 
та надсилати Управлінню освіти і науки облдержадміністрації

5. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 
організувати та провести упродовж квітня 2019 року у закладах Всеукраїнську 
дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») та забезпечити 
участь переможців у І етапі Гри.

6. Закладам загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
позашкільної освіти:

6.1 Передбачити у планах роботи на 2018/2019 навчальний рік заходи 
щодо розвиткуГри.

6.2 Забезпечити створення у закладах освіти відповідно до Положення 
про Гру учнівського козацького самоврядування: роїв молодших школярів, роїв 
школярів середніх класів і роїв школярів старших класів.

6.3 Залучати осіб старших 18 років у статусі виховників та інструкторів із 
числа педагогів, громадських активістів, які мають достатній рівень підготовки, 
практичний досвід проведення Гри для допомоги в методичній підготовці 
відповідальних за організацію та проведення гри у закладах освіти, а також для 
підготовки ройових.

6.4 Забезпечити участь роїв у І етапі Гри.

7. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського (ректор А. Заліський):

7.1 Сприяти розробці та затвердженню виховних програм та методичних 
рекомендацій з козацько-лицарського виховання та з пластової виховної 
методики для закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
позашкільної освіти.

7.2 Сприяти розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів 
щодо організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді, організації та проведення Гри у закладах освіти.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника О. СОРОНОВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і
науки облдержадміністрації
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Склад

оргкомітету з організації та проведення в області у 2018/2019 навчальному році 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

КОНОПАЦЬКИЙ 
Микола Анатолійович

начальник Управління, голова оргкомітету;

СОРОНОВИЧ заступник начальника Управління, заступник голови
Олена Юріївна оргкомітету;

КОЛЕНЧЕНКО методист Чернігівського обласного інституту
Наталія Володимирівна післядипломної педагогічної освіти імені

г. К.Д.Ушинського;

ЛИСЕНКО проректор з науково-методичної роботи Чернігівського
Ірина Василівна обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського;

ЛІСОВСЬКИЙ методист навчально-методичного центру професійно-
Валентин Рафаїлович технічної освіти у Чернігівській області;

МИСЮРА директор Чернігівського обласного центру науково-
Олександр Олександрович технічної творчості учнівської молоді;

МЕЛЬНИЧЕНКО директор комунального позашкільного навчального
Ірина Олександрівна закладу Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва;

ОЛІЙНИК головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної
Оксана Миколаївна освіти, оздоровлення та виховної роботи;

СТЕПОВИК директор Центру національно-патріотичного виховання,
Петро Миколайович туризму та краєзнавства учнівської молоді;

СИВУХА головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної
Інесса Василівна освіти, оздоровлення та виховної роботи;

ТРУХАН методист Чернігівського обласного інституту
Олена Василівна післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського;

ТРЕГУБОВА директор Чернігівської обласної станції юних
Людмила Анатоліївна натуралістів;

ШПАК
Микола Васильович

начальник Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;


