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Про проведення у 2018 році II (обласного) 
етапу Всеукраїнської дитячо-ю нацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

На виконання наказу М іністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 13.06.2012 № 687 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнську дитячо-ю нацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)», 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406, 
наказу М іністерства освіти і науки України від 18.09.2017 № 1278 «Про 
проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», наказу Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації від 25.10.2017 № 361 «Про 
організацію та проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської 
дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою 
формування та пропаганди здорового способу життя, виховання морально- 
психологічної стійкості, почуття патріотизму, удосконалення фізичної 
підготовленості, патріотичного виховання здобувачів освіти на засадах 
національної гідності, високої самосвідомої, активної громадянської позиції

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Регламент проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2018 році.

2. Організувати та провести II (обласний) етап Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у ІІ-ІІІ декаді травня 
2018 року на базі дитячого табору «Ю ний турист» (с. Количівка, Іванівська 
ОТГ Чернігівського району) (далі - Гра).

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

3.1 Забезпечити участь рою-переможця І (районного, об’єднаної 
територіальної громади, міського) етапу у II (обласному) етапі Гри.



3.2 Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки, 
збереження життя і здоров’я дітей у дорозі та під час проведення 
II (обласного) етапу Гри покласти на керівників роїв.

3.3 Інформувати комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» про заходи патріотичного виховання здобувачів освіти та підсумки 
проведення шкільного та І (районного, об’єднаної територіальної громади, 
міського) етапу Гри в термін до 10 травня пот очного року.

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

4.1 Забезпечити інформаційно-методичний супровід II (обласного) етапу
Гри.

4.2 Здійснити фінансування II (обласного) етапу Гри у межах 
кошторисних призначень.

4.3 Організувати та провести спільно з обласним військовим комісаріатом 
(за згодою), обласною організацією Товариства сприяння обороні Україні (за 
згодою), Чернігівським ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою 
(начальник Ш пак М .В.) II (обласний) етап Гри.

4.4 П ідготувати та провести урочисте відкриття і закриття
II (обласного) етапу Гри спільно з Чернігівським обласним Палацом дітей та 
юнацтва (директор М ельниченко І.О.).

4.5 Залучити до таборової старшини II (обласного) етапу Гри 
представників громадських організацій, волонтерів, воїнів АТО та учасників 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі 
російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях.

4.6 Забезпечити безпечні умови проведення II (обласного) етапу Гри.
4.7 Підготувати переможця II (обласного) етапу Гри до участі у

III (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-ю нацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

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

Начальник У М.А. Конопацький
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ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
0£лбггш д)

РЕГЛАМЕНТ
проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2018 році

І. Мета і завдання
1.1 М етою II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі -  Гра) є патріотичне 
виховання учнівської молоді на державотворчих героїчних традиціях 
українського козацтва.

1.2 Головними завданнями II (обласного) етапу Гри є:
виховання дітей і молоді у дусі відданості Батьківщині та 

українському народові через відродження національних і загальнолюдських 
духовних та моральних цінностей;

набуття здобувачами освіти знань, умінь і навичок, необхідних 
захиснику Вітчизни;

формування у молоді високих морально-психологічних якостей: 
доброчинності, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, 
наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі відновлених 
народних традицій;

оволодіння здобувачами освіти основами народної культурної
спадщини;

впровадження військово-прикладних видів спорту, єдиноборств, 
видів спортивної боротьби, народних ігор та забав з метою гартування духу й 
тіла;

оволодіння навичками приготування страв народної кухні; 
пропагування і популяризація здорового способу життя; 
організація змістовного дозвілля;
формування та закріплення основ самоврядування в учнівських

колективах.
1.3 У ході проведення змагань, конкурсів військово-спортивного, 

туристсько-краєзнавчого, культурно-інтелектуального і патріотичного 
спрямування виявити кращі рої.

II. Термін і місце проведення
II (обласний) етап Гри проводитиметься на базі дитячого табору «Ю ний 

турист» (урочищ е «Гора», с. Количівка, Іванівська ОТГ Чернігівського району) 
у II, III  декаді т равня 2018 року  у формі таборування.

Термін проведення II (обласного) етапу Гри може бути змінений в 
залежності від організаційних та природних умов.



III. Керівництво
Загальне керівництво підготовкою та проведенням II (обласного) етапу 

Гри здійснює обласний штаб Гри «Сокіл» («Джура») та Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації.

Безпосередня організація і проведення II (обласного) етапу Гри 
покладається на комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді».

Склад головної суддівської колегії, мандатної комісії, остаточні умови 
конкурсів і змагань, програма II (обласного) етапу Гри «Сокіл» («Джура») 
затверджуються наказом комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді».

IV. Учасники
4.1 До участі у II (обласному) етапі Гри допускаються переможці 

І (районного, міського, об’єднаної територіальної громади) етапу по одному 
рою від району (міста, об’єднаної територіальної громади).

4.2 Рій складається із учасників гри віком 14-16 років, які навчаються в 
одному закладі освіти.

Склад рою -  не більше 13 осіб, у тому числі 10 здобувачів освіти (не 
менше 3-х дівчат) -  основний склад рою, двох (трьох) педагогічних 
працівників - керівник, заступник керівника, виховник рою. У кожному рою 
серед здобувачів освіти обирається провідник -  ройовий.

4.3 Під час проведення II (обласного) етапу Гри заборонено змінювати 
склад рою. У разі виявлення випадків заміни учасників рою під час проведення 
конкурсів, змагань II (обласного) етапу Гри результат рою в даному конкурсі 
(змаганні) буде скасовано.

4.4 Керівник, заступник керівника, виховник рою призначаються наказом 
відділу освіти райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, 
управління освіти міської ради. На керівника, заступника керівника та 
виховника рою покладається відповідальність за збереження життя і здоров’я 
здобувачів освіти у дорозі та під час проведення заходу.

Керівник, заступник керівника і виховник рою можуть залучатися до 
суддівства змагань та конкурсів за рішенням головної суддівської колегії.

4.5 Для участі у II (обласному) етапі Гри рій повинен підготувати:
атрибутику рою (назву, емблему, ройовий клич-девіз, ройове гасло-

позивний);
прапор рою;
форму-однострій.

4.6 Для участі у спортивних, польових змаганнях і конкурсах слід 
використовувати спеціальний (спортивний) одяг.
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V. Програма II (обласного) етапу Гри «Сокіл» («Джура»)

№ з/п Номінація Категорія

Інтелектуально-мистецький комплекс «Козацькі забави»

1. Творчо-мистецький конкурс «Ватра» («Слава героям») обов’язковий

2. Інтелектуальний конкурс «Відун» заліковий

3.
Конкурс звітів з виконання домашнього завдання

«Добре діло»
обов’язковий

Фізкультурно-спортивний комплекс «Козацький гарт»

4. Силові змагання «Перетягування линви» заліковий

5. Силові змагання «Ш товхання гирі» заліковий

Туристсько-спортивний комплекс «Козацькими стежками»

6. Конкурс «Туристсько-спортивна смуга перешкод» заліковий

Військово-прикладний комплекс «Козацька звитяга»

7. Конкурс строю та пісні «Впоряд» заліковий

8. Конкурс «Стрільба» заліковий

9. Змагання «Пластун» заліковий

10. Конкурс «Таборування» заліковий

Медично-рятувальний комплекс «Козацька безпека»

11.
Конкурс «Рятівник» (надання першої долікарської

допомоги)

заліковий

Щоденно: руханка, наради ройових та керівників роїв.
У перервах між змаганнями і конкурсами проводяться гутірки (тематичні 

виховні та пізнавальні бесіди, зустрічі з цікавими людьми), спортивні ігри, 
ройові вогники тощо.

Орієнтовні умови проведення конкурсів та змагань II (обласного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
розміщено на офіційному веб-сайті Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації у розділах «Нормативні документи з питань національно- 
патріотичного виховання» та «Всеукраїнська дитячо-ю нацька військово- 
патріотична гра «Сокіл» («Джура»)».
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Остаточні Умови проведення конкурсів і змагань, їх перелік та порядок 
проходження оголош уються головною суддівською колегією не пізніше ніж за
I годину до початку проведення певного виду програми (конкурсу, змагання).

Головна суддівська колегія має право змінювати Умови в бік полегшення 
та порядок проведення конкурсів, змагань в залежності від організаційних, 
погодних умов тощо.

VI. Документація та терміни її  подання
6.1 П ідтвердження про участь у II (обласному) етапі Гри надсилається до 

10 травня 2018 року на адресу комунального позаш кільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді» (14008, м. Чернігів, вул. Нахімова, 3; електронна адреса - 
centr_dute@ukr.net, тел. 64-31-17, тел. 64-31-81. Контактна особа — 
Дорошенко Олена Іллівна).

6.2 У мандатну комісію в день заїзду за місцем проведення Гри 
подаються наступні документи:

наказ відділу освіти райдержадміністрації, органу місцевого 
самоврядування, управління освіти міської ради щодо направлення рою на
II (обласний) етап Гри, призначення керівників, заступників, виховників, 
відповідальних за життя і здоров’я дітей під час Гри та в дорозі (з мокрою 
печаткою);

- іменна заявка рою за встановленою формою згідно зі зразком 
(додаток 1), завірена начальником відділу освіти райдержадміністрації (органу 
місцевого самоврядування, управління освіти міської ради), а також лікарсько- 
фізкультурним диспансером або районною лікарнею (окрім ФАПу);

- повний список делегації, завірений «мокрою печаткою» закладу освіти 
або відділу освіти райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, 
управління освіти міської ради за формою (додаток 2);

- паспорти учасників (для учасників віком до 16 років -  свідоцтва про 
народження або копії, завірені директором закладу освіти);

- згоди на обробку персональних даних на кожного учасника рою та 
керівників згідно зі зразком (додаток 3), обробка персональних даних учасників 
здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- страховий поліс на членів рою та керівників;
- учнівські квитки або довідки з місця навчання з фотографією, завірені 

печаткою, що перекриває фотографію на одну третину, підписані директором 
(керівником) навчального закладу за 2017/2018 навчальний рік;

- медичні книжки (картки) керівника, заступника та виховника рою.

VII. Умови прийому та розміщення команд
7.1 На місце проведення II (обласного) етапу Гри (дитячий табір «Ю ний 

турист», урочищ е «Гора-1», с. Количівка, Іванівська ОТГ Чернігівського 
району Чернігівської області) рій прибуває самостійно.
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7.2 Рої розміщ уються в польових умовах (наметах). М ісце встановлення 
наметів, облаш тування біваку визначається комендантом під час установчого 
семінару для керівників роїв -  переможців І етапу Гри. Рої повинні мати все 
необхідне спорядження для організації польового табору.

7.3 Харчування учасників самостійне.
7.4 У день закінчення II (обласного) етапу Гри рої повинні прибрати 

територію польового табору та здати її коменданту до закриття Гри.
7.5 Рої в ід’їжджають самостійно.

VIII. Перелік необхідного спорядження
1. Ройове:

намети на рій (обов’язково з тентами); 
спальники для кожного учасника; 
каремати (килимки) для кожного учасника; 
ліхтарики; 
медична аптечка;

2. Індивідуальне (особисте):
одяг і взуття з урахуванням добових коливань температури та

негоди;
ложка, кружка, миска; 
засоби особистої гігієни.

3. Набір посуду і спорядження для приготування їжі.
4. Продукти харчування для учасників рою на всі дні перебування у 

II (обласному) етапі Гри.

IX. Підведення підсумків
9.1 Підсумки підводяться в кожному виді програми. Порядок підведення 

підсумків в окремих видах програми буде викладено в остаточних Умовах 
змагань та конкурсів.

9.2 М ісця роїв у загальному заліку визначаються за найменшою сумою 
місць у кожному заліковому виді програми («Впоряд», «Перетягування линви», 
«Туристсько-спортивна смуга перешкод», «Стрільба», «Рятівник», «Відун», 
«Теренова гра», «Ш товхання гирі», «Таборування»), За однакової суми місць 
перевага надається рою, який посів вище місце у відповідності до пріоритету 
конкурсів (змагань):

- конкурс строю та пісні «Впоряд»;
- інтелектуальний конкурс «Відун»;
- конкурс «Стрільба»;
- конкурс «Рятівник»;
- конкурс «Туристсько-спортивна смуга перешкод»;
- змагання «Пластун»;
- силові змагання «Перетягування линви»;
- силові змагання «Ш товхання гирі»;
- конкурс «Таборування».
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Рій, який не взяв участі в одному чи більше конкурсі (змаганні) програми 
(як залікових, т ак і о бов’язкових) або результати якого було скасовано, займає 
місце після роїв, які мають більш повний залік.

X. Нагородження переможців
10.1 Рої, які посіли 1, 2, 3 місця в загальному заліку, нагороджуються 

дипломами Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та 
кубками.

10.2 Рої-переможці в окремих видах змагань та конкурсах II (обласного) 
етапу Гри нагороджуються грамотами комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді».

XI. Фінансування
11.1 Витрати на підготовку і проведення II (обласного) етапу Гри й 

нагородження переможців здійснюються за рахунок коштів комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» та/або інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством.

11.2 Витрати, пов’язані з участю роїв у II (обласному) етапі Гри (проїзд 
до місця проведення II етапу Гри та у зворотному напрямку, відрядження 
керівника, заступника керівника і виховника рою, харчування та страхування 
учасників на період проведення II етапу Гри, матеріально-технічне 
укомплектування рою і придбання необхідного спорядження, одностроїв) 
здійснюються за рахунок організації, що відряджає рій та/або за рахунок 
коштів, не заборонених чинним законодавством.
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Додаток 1
до Регламенту проведення 
II (обласного) етапу Гри

Зразок іменної заявки

ЗАТВЕРДЖ УЮ  
Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації (органу 
місцевого самоврядування, 
управління міської ради)

(підпис)

(прізвище, ініціали)
« ____ » ______________ 2018 року

м.п.
У головну суддівську колегію II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо- 

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

І М Е Н Н А  З А Я В К А

(відділ освіти райдержадміністрації(об ’єднаної територіальної громади), управління освіти міської ради )

направляє для участі в II (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») р ій ____________________ в такому
складі:

№
з/п

Прізвище, ім ’я, 

по батькові учасника

Дата
народження

Заклад освіти, 
клас

Дозвіл лікаря на 
участь у  Грі, печатка 
лікувального закладу

1 2 3 4 5

10.

Керівник рою ________
(підпис)

Заступник керівника рою ___
(підпис)

Виховник рою
(підпис)

(прізвище, ім ’я, по батькові)

(прізвище, ім ’я, по батькові)

(прізвище, ім ’я, по батькові)

Всього допущено до Гри -  

Лікар __________
(підпис)

осіб.
(прописом)

(
(прізвище, ім ’я по батькові)

Печатка
лікувального закладу
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Додаток 2
до Регламенту проведення 
II (обласного) етапу Гри

Зразок списку делегації

(району, міста, об’єднаної територіальної громади)

№
з/п

П.І.Б. (повністю) П осада Д ат а
народж ення

Дом аш ня адреса Моб.
телефон

1.

...

13.

Начальник
відділу освіти (управління) ______________ _____________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)
м.п.
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Додаток З
до Регламенту проведення 
II (обласного) етапу Гри

Зразок згоди на обробку персональних даних

До головної суддівської колегії 
II (обласного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-ю нацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

(прізвище, ім ’я, по батькові)

ЗГОДА  
на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю 
згоду на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім ’я, по батькові, дата 
народження, інформація стосовно спортивного розряду, результатів виступів на 
II (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») та їх оприлюднення в протоколах змагань.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» 
мені роз’яснено мої права.

«__» _______________ 2018 р. ____________________
(Підпис учасника гри)

Підпис _______________________________________________________ підтверджую.
(Прізвище, ім'я, по батькові учасника або керівника,заступника, виховника)

Директор закладу освіти
(або начальник відділу/управління освіти) ____________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)
М.П.
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