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Про підсумки II (обласного) етапу 
В сеу кр аїн ської д итячо-юі іац ької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

На виконання наказів Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 21.02.201 7 № 75 «Про проведення у 2017 році II 
(обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»)», від 28.04.2017 № 179 «Про організацію та 
проведення у 2017 році II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою національно- та 
військово-патріотичного виховання учнівської молоді в позаурочний час 
засобами фізичної культури і спорту, історичних та військових традицій 
Українського козацтва у квітні-травні 2017 року проведено шкільні та І 
(районний, міський, об’єднаної територіальної громади) етапи 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»), Відповідальним за організацію та проведення Гри на місцях 
педагогами комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» було надано організаційно-методичну допомогу під час проведення 
обласних семінарів-практикумів.

У всіх районах і містах обласного підпорядкування проведено І етап 
гри. У Городнянському, Ічнянському, Козелецькому, Коропському, 
Куликівському, Менському, Ніжинському, Прилуцькому, Семенівському, 
Сосницькому, Срібнянському, Талалаївському районах, містах Ніжин, 
Прилуки, Чернігів і Сновській ОТГ І етап гри проведено у формі 
таборування.

21-25 травня 2017 року у II (обласному) етапі гри, проведеного у формі 
п ’ятиденного таборування, взяли участь 33 рої з усіх районів та міст області, 
Вертіївської, 'Деснянської, Кантівської, Коропської, Корюківської, 
Остерської, Парафіївської, Сновської об’єднаних територіальних громад, 
усього 264 учасників.

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, комунальним 
позашкільним навчальним закладом «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді», обласним Палацом



дітей та юнацтва, Чернігівським ліцеєм з посиленою військово-фізичною 
підготовкою, обласним військовим комісаріатом, обласною організацією 
Товариства сприяння обороні України здійснено належну організаційну 
роботу, забезпечено методичний супровід з підготовки та проведення II 
(обласного) етапу Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»).

На належному організаційному рівні здійснено урочисте відкриття та 
закриття гри за участю керівництва області, представників обласного 
військового комісаріату, Північного міжрегіонального сектору Державної 
служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, громадських 
організацій.

До місця проведення козацького кола на Красній площі міста Чернігова 
з приводу закриття обласного етапу гри учасники пройшли урочистою 
ходою. В урочистій ході, окрім джур, взяли участь вихованці Чернігівського 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, духовий оркестр 
Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних 
програм (художній керівник та головний диригент Анатолій Ткачук).

Під час Гри юнаки та дівчата продемонстрували теоретичні знання, 
практичні вміння та навички у різних конкурсах та силових змаганнях.

Високий рівень підготовки продемонстрували рої:
зі стройової підготовки та виконання маршової пісні (конкурс 

строю та пісні «Впоряд») :
- «Січ» Бахмацької гімназії Бахмацької районної ради (Бахмацький 

район);
- «Фортеця» Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (м. Ніжин);
- «Сіверяни» Новгород-Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 

Новгород-Сіверської міської ради (м. Новгород-Сіверський);
з падання першої долікарської допомоги (конкурс «Рятівник) :
- «Чупрундир» (ліонської гімназії Сновської міської ради (Сновська

ОТГ);
- «Литаври» Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІИ ступенів № 2 

Прилуцької міської ради (м. Прилуки);
- «Нащадки козаків» Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Ріпкинської районної ради (Ріпкинський район);
влучної стрільби:
- «Міцний кулак» Гмирянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ічнянської районної ради (Ічнянський район);
- «Десна» Деснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Деснянської селищної ради (Деснянська ОТГ);
- «Братствочм. Івана Сірка» Талалаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Талалаївської районної ради (Талалаївський район);
подолання туристсько-спортивної смуги перешкод:
- «Братство ім. Івана Сірка» Талалаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради (Талалаївський район);



- «Міцний кулак» Гмирянської загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів 
Ічнянської районної ради (Ічнянський район);

- «Варин» Варвинської загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів 
Варвинської районної ради (Варвинський район);

з фізичної підготовки у силових змаганнях («Перетягування линви», 
«Штовхання гирі») -  відповідно:

- «Фортеця» Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при 
Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) і 
«Січ» Тупичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Г'ороднянської 
районної ради (Городнянський район);

- «Ю ний Азов» Халявинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чернігівської районної ради (Чернігівський район) і «Січовики» 
Новомлинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної 
ради (Борзнянський район);

- «Нащадки козаків» Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 20 Чернігівської міської ради (м. Чернігів) і «Соколи» 
Дубовогаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Прилуцької районної 
ради (Прилуцький район);

з історії України козацької доби, українських військових формувань 
різних епох, сучасних Збройних Сил України (інтелектуальний конкурс 
«Відун»):

- «Чупрундир» Сиовської гімназії Сновської міської ради (Сновська
ОТГ);

«Довженківці-соколята» Сосницької гімназії імені О.II. Довженка 
Сосницької районної ради (Сосницький район);

- «Сокіл» Мринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Носівської 
районної ради (Носівський район);

з топографії та орієнтування (конкурс «Теренова гра»):
- «Чупрундир» Сновської гімназії Сновської міської ради (Сновська

ОТГ);
- «Соколи» Дубовогаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Прилуцької районної ради (Прилуцький район);
- «Ратиборець» Парафіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

ІІарафіївської селищної ради (Парафіївська ОТГ).
Упродовж п ’яти днів тривав конкурс «Таборування», переможцями 

якого стали чотирнадцяті, роїв:
-«С іч»  Тупичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Городнянської районної ради (Городнянський район);
-«Д есна» Деснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Деснянської селйщної ради (Деснянська ОТГ);
- «Міцний кулак» Гмирянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ічнянської районної ради (Ічнянський район);
- «Рута» Білейківської загальноосвітньої школи П ІП  ст/пенів

Козелецької районної ради (Козелецький район);



- «Нащадки козаків» Деснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Коропської районної ради (Коропський район);

- «Фортеця» Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при 
Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (м. Ніжин);

- «Нащадки Остряниці» Остерської гімназії Остерської міської ради 
(Остерська ОТГ);

- «Ратиборець» Парафіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Парафіївської селищної ради (ГІарафіївська ОТГ);

- «Литаври» Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Прилуцької міської ради (м. Прилуки);

- «Єдність» Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Семенівської районної ради (Семенівський район);

- «Чупрундир» Сновської гімназії Сновської міської ради (Сновська
ОТГ);

- «Братство ім. Івана Сірка» Талалаївської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради (Талалаївський район);

- «Нащадки козаків» Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 20 Чернігівської міської ради (м. Чернігів);

- «Ю ний Азов» Халявинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чернігівської районної ради (Чернігівський район).

Творчо-мистецький конкурс «Ватра» до загального заліку не 
зараховувався, але був обов’язковим. Найкращими в цьому конкурсі стали 
рої;

- «Запорожці» Куликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Куликівської районної ради (Куликівський район);

- «Міцний кулак» Гмирянської загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів 
Ічнянської районної ради (Ічнянський район);

- «Фортеця» Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при
Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (м. Ніжин).

За виконані Добрі справи (конкурс звітів щодо виконання Доброго 
діла) усі рої отримали подяки.

До десяти найсильніших увійшли рої:
- «Фортеця» Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (м. Ніжин);
- «Нащадки козаків» Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 20 Чернігівської міської ради (м. Чернігів);
- «Сіверяни» Новгород-Сіверської гімназії № 1 Новгород-Сіверської

міської ради (м. Новгород-Сіверський);
- «Чупрундир» Сновської гімназії Сновської районної ради (Сновська 

ОТГ); ■ •
- «Міцний кулак» Гмирянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ічнянської районної ради (Ічнянський район);
- «Січ» Бахмацької гімназії Бахмацької районної ради (Б-ахмайький 

район);



- «Єдність» Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Семенівської районної ради (Семенівський район);

«Січ» Тупичівської загальноосвітньої школи 1-І II ступенів 
Городнянської районної ради (Городнянський район);

- «Братство ім. Івана Сірка» Талалаївської загальноосвітньої школи 1-ІII 
ступенів Талалаївської районної ради (Талалаївський район);

- «Литаври» Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Прилуцької міської ради (м. Прилуки).

У рамках II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») діти взяли участь у заходах 
національно-патріотичного спрямування: тренінгу-знайомстві для ройових 
«Джура єднає», тематичному заході «Хоробрі серця» за участю учасників 
антитерористичної операції, майстер-класах з розбирання-збирання автомата 
та бойового гопака, вечорах художньої самодіяльності.

Відділами освіти райдержадмінісграцій, органів місцевого 
самоврядування, управліннями освіти міських рад вжито заходів щодо 
підготовки школярів до участі у II (обласному) етапі гри та проживання 
учасників у наметовому містечку. Усі рої мали достатній набір продуктів, 
необхідне кострове спорядження, посуд для безпечного приготування їжі на 
вогнищі. Продукти зберігалися у відповідності до санітарно-гігієнічних 
вимог.

Значно покращено матеріально-технічне оснащення роїв 
Бобровицького, Городнянського, Менського, Ріпкинського, Семенівського, 
Чернігівського районів та м. Чернігів.

Усі рої було укомплектовано якісним груповим і особистим 
спорядженням, що сприяло забезпеченню комфортного проживання 
учасників гри у польових умовах.

Інформацію щодо проведення І (районного, ОТГ, міського) та 
II (обласного) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») розміщено на офіційному сайті Управління освіти і 
науки облдержадміністрації у розділі «Всеукраїнська дитячо-юнацька 
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)».

На підставі зазначеного вище

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зведений протокол II (обласного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (додається).

2. Визнати переможцем і нагородити дипломом Управління освіти і 
науки облдержадміністрації, перехідним кубком та путівкою на участь у II 
профільній зміні з національно-патріотичного виховання обласної літньої 
школи для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору «Юний 
турист» у с. Количівка Чернігівського району



за І місце
рій «Фортеця» м. Ніжина (керівник рою Булавенко Юрій 

Костянтинович, заступник керівника рою Кошова Людмила Сергіївна, 
виховник рою Кремез Тетяна Станіславівна).

3. Визнати призерами та нагородити дипломами Управління освіти і 
науки облдержадміністрації і кубками:

за II місце
- рій «Нащадки козаків» м. Чернігова (керівник рою Тоцький Ігор 

Миколайович, заступник керівника рою Ніколаєнко Євгеній Миколайович, 
виховник рою Терещенко Олена Валентинівна);

за III місце
- рій «Сіверяни» м. Новгорода-Сіверського (керівник рою Децик 

Микола Федорович, заступник керівника рою Балабко Євгеній 
Анатолійович).

4. За вагомий внесок у справу військово-патріотичного виховання 
підростаючого покоління та підготовку переможців і призерів II (обласного) 
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») нагородити Почесними грамотами Управління освіти і науки 
облдержадміністрації:

Балабка Євгенія Анатолійовича, заступника керівника рою
«Сіверяни» м. Новгорода-Сіверського;

- Булавенка Юрія Костянтиновича, керівника рою «Фортеця»
м. Ніжина;

Децика Миколу Федоровича, керівника рою «Сіверяни»
м. Новгорода-Сіверського;

- Кошову Людмилу Сергіївну, заступника керівника рою «Фортеця» 
м. Ніжина;

- Кремез Тетяну Сганіславівну, виховника рою «Фортеця» м. І Ііжина;
- Ніколаєнка Євгенія Миколайовича, заступника керівника рою 

«Нащадки козаків» м. Чернігова;
- Терещенко Олену Валентинівну, виховника «Нащадки козаків»

м. Чернігова;
- Тоцького Ігоря Миколайовича, керівника рою «Нащадки козаків» 

м. Чернігова.

5. За вагомий внесок у справу національно-патріотичного виховання 
дітей та учнівської молоді, активну участь з підготовки та проведення II 
(обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») оголосити подяку начальника Управління освіти і 
науки облдержадміністрації:

- Купрієнку Сергію Івановичу, інструктору підприємства «Обласний 
стрілецький клуб» Чернігівської обласної організації Товариства'сприяння 
обороні України;



- Лапі Олександру Анатолійовичу, провідному спеціалісту відділення 
комплектування та призову Чернігівського обласного військового 
комісаріату;

- Мельниченко Ірині Олександрівні, директору обласного Палацу дітей 
та юнацтва;

- Прищепі Тетяні Михайлівні, інструктору-методисту підприємства 
«Обласний стрілецький клуб» Чернігівської обласної організації Товариства 
сприяння обороні України;

- Силенку Олексію Миколайовичу, інженеру-програмісту відділу 
освіти Ріпкинської райдержадміністрації;

Степовику Петру Миколайовичу, директору комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»;

- Татаренку Петру Івановичу, директору підприємства «Обласний 
стрілецький клуб» Чернігівської обласної організації Товариства сприяння 
обороні України;

- Хропатій Світлані Вікторівні, помічнику керівника з організаційно- 
масової та військово-патріотичної роботи Чернігівської обласної організації 
Товариства сприяння обороні України;

- Ш цаку Миколі Васильовичу, начальнику Чернігівського ліцею з 
посиленою військово-фізичною підготовкою.

6. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад:

6.1 Довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
результати проведення И (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

6.2 Розглянути питання щодо відзначення керівників навчальних 
закладів, керівників, заступників керівників, виховників роїв за підготовку 
дітей до II (обласного) етапу гри.

6.3 Тримати під особистим контролем впровадження Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в 
навчальних закладах району (міста, ОТГ) та проведення шкільних та 
районних (міських, о б ’єднаних територіальних громад) етапів Гри.

7. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (Степовик П.М.) спільно з Чернігівським ліцеєм з посиленою 
військово-фізичною підготовкою (Шпак М.В.) забезпечити підготовку рою- 
переможця II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») до участі у III (фінальному) етапі Гри 
«Сокіл» («Джура»).

<Ґ

8. Керівникам комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства



учнівської молоді» (Степовик П.М.), обласного Палацу дітей та юнацтва 
(Мельниченко І.О.), Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою (Шпак М.В.) розглянути питання щодо відзначення працівників 
навчальних закладів за професійність та активну участь у підготовці та 
проведенні II (обласного) етапу Гри.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.

І їачальник У правді М.А. Конопацький
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ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ

II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної

гри "Сокіл” ("Джура”)
д/т "Юний турист", с. Количівка Чернігівський район

№ Район, місто, ОТГ Рій
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1 м. Ніжин "Фортеця" 2 9 7 5 21 6 7 1 1 59 І
2 м. Чернігів "Нащадки козаків" 6 4-5 11 8 15 4 8 3 1 60,5 II

3 м. Н.-Сіверський "Сіверяни" 3 6-7 4 7 6 20 6 4 18 74,5 III

4 Сновська ОТГ "Чупрундир" 16 1 15 17 9 1 1 17-33 1 86 4

5 Ічнянський р-н "Міцний кулак" 11 24 2 10 1 11 10 17-33 1 95 5

6 ' бахмацький р-н "Січ" 1 11 14 16 17 10 17 5-8 97,5 6

7 Семенівський р-н "Єдність" 10 26 -28 9 9 7 12 21 5-8 1 102,5 7

8 Городнянський р-н "Січ" 12 10 6 1 32 24 5 9-16 1 103,5 8

9 Талалаївський р-н "Братство ім.Івана Сірка" 23 -24 12 1 4 3 29 20 9-16 1 106 9

10 м. Прилуки "Литаври" 4 2 8 31 20 19 12 9-16 1 109,5 10

11 Куликівський р-н "Запорожці" 19 8 10 6 14 16 22 9-16 3 110,5 11

12 Прилуцький р-н "Соколи" 7-8 33 19 3 10 32 2 9-16 6 125 12



13 Чернігівський р-н "Юний Азов" 13 21 13 11 24 25 18 2 1 128 13

14 Остерська ОТГ "Нащадки Остряниці" 7-8 ЗО 24 13 28 7 16 5-8 1 133 14

15 Парафіївська ОТГ "Ратиборець" 23 -24 29 18 21 13 14 3 17-33 1 147,5 15

16 Вертіївська ОТГ "Соколи" 5 6-7 29 24 4 23 зо 17-33 2 148,5 16

17 Козелецький р-н "Рута" 17 -18 18-19 26 18 11 18 14 17-33 1 149 17

18 Ріпкинський р-н "Нащадки козаків" 22 3 28 33 33 5 4 17-33 7-8 153 18

19 Менський р-н Менська сотня 9 31 23 26 31 3 9 9-16 9 153,5 19

20
т

Носівський р-н "Сокіл" 25 18-19 25 23 8 15 24 5-8 10 155 20

21 Деснянська ОТГ "Десна" 15 25 31 28 2 8 23 17-33 1 158 21

22 Сосницький р-н "Довженківці-соколята" 32 14 33 15 22 2 32 9-16 4 166,5 22
23 Борзнянський р-н "Січовики" 20 -21 4-5 зо 2 18 22 31 17-33 16 169 23

24 Кіптівська ОТГ "Мрія" 20 -21 16-17 21 22 19 31 15 17-33 3 173 24

25 Варвинський р-н "Варин" 31 13 3 29 5 26 28 17-33 17 177 25

26 ' <оропська ОТГ "Патріот" 30 32 5 20 26 17 26 17-33 7-8 181 26

27 Срібнянський р-н "Срібнянська сотня" 26 -27 22 22 19 12 28 29 9-16 12 183 27

28
«

^оропський р-н "Нащадки козаків" 29 16-17 17 27 27 ЗО 13 17-33 1 185,5 28

29 зобровицький р-н "НЕОС" 14 15 27 25 30 13 25 17-33 13 187 29

ЗО ніжинський р-н "Нащадки козака Лося" 17 -18 20 12 32 29 27 19 17-33 11 192,5 30

31 Т-Сіверський р-н "Нащадки козаків" 33 26 -28 20 12 23 33 11 17-33 14 198 31

32 <орюківський р-н "Полісяни" 26 -27 26 -28 16 14 25 21 33 17-33 15 202,5 32

33 Сорюківська ОТГ "Гайдамаки" 28 23 32 зо 16 9 27 17-33 19 209 33

Головний суддя 

Головний секретар

О.А.Лапа 

_______  О.А. Бобир


