
УКРАЇНА

ЧЕРН ІГІВСЬКА  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІСТРА Ц ІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

б і д  /-5 2020 р. Чернігів № -99__________

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

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 20 листопада 2019 року № 336 «Про проведення І 
(обласного) етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(молодша вікова група)» (далі -  Конкурс) у грудні 2019 -  квітні 2020 року 
проведено вищезазначений конкурс. Відповідно до Умов проведення конкурсу 
та на підставі рішення журі

н а к а з у ю :

1. Визнати переможцем І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного 
конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша вікова група) та нагородити 
Дипломом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації рій «Кожум'яки» Перемозького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ 
ступенів Ніжинської районної ради Чернігівської області.

2. Визнати призерами І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного 
конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша вікова група) та нагородити 
Дипломами Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації рої:

«Козачата» Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області за зайняте II місце;

«Серце патріота» Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 6 Ніжинської міської ради Чернігівської області за зайняте III місце.

3. Нагородити Почесною грамотою комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» педагогів, які підготували переможців і
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призерів І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про 
роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») (молодша вікова група):

1) Костюченко Оксану Іванівну, керівника рою «Кожум’яки», заступника 
директора з виховної роботи Перемозького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» 
І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради Чернігівської області, за підготовку 
переможців Конкурсу;

2) Шевель Аліну Юріївну, керівника рою «Козачата», вчителя початкових 
класів Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради Чернігівської 
області, за підготовку призерів Конкурсу;

3) Дорошенко Тетяну Іванівну, керівника рою «Серце патріота», вчителя 
початкових класів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Ніжинської міської ради Чернігівської області, за підготовку призерів 
Конкурсу.

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

1) забезпечити участь робіт, що стали переможцями Конкурсу, у 
Всеукраїнському заочному етапі Конкурсу;

2) організувати і здійснити нагородження переможців та призерів 
І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного конкурсу.

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

1) проаналізувати участь закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти, довести до відома керівників закладів результати 
І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(молодша вікова група);

2) взяти до уваги інформацію про підсумки І (обласного) етапу 
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша 
вікова група), що додається.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти



Додаток
до наказу начальника 
Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Zf.se. 2020 №

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки І (обласного) етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів 

про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») (молодша вікова група)

На І (обласний) етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про 
роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») (молодша вікова група) у 2019/2020 навчальному році 
надійшло 22 звіти роїв закладів освіти з Борзнянського, Ніжинського та 
Новгород-Сіверського районів, Бобровицької, Борзнянської, Семенівської 
об’єднаних територіальних громад, міст Ніжина та Чернігова.

Протягом навчального року козачата виготовили годівнички для птахів, 
обереги та листівки воїнам АТО/ООС, взяли участь у заходах із вшанування 
пам’яті героїв Небесної сотні, українських воїнів, які загинули на Сході 
країни, взяли участь в різноманітних благодійних і екологічних акціях та 
піклувалися про самотніх людей похилого віку. У звітах роїв надано не 
тільки текстовий опис діяльності юних джур (новаків), але й світлини та 
відеоматеріали.

Велика робота виконана козачатами роїв «Надія України» 
(Бобровицький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 Бобровицької міської ради), «Соколята» 
(Ніжинська гімназія № 2 Ніжинської міської ради), «Червоні маки» 
(Ніжинська ЗОНІ І-ІІІ ст. № 1 Ніжинської міської ради), «Серце патріота» 
(Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Ніжинської міської ради), «Барвінчата» 
(Ніжинська гімназія № 3 Ніжинської міської ради), «Десант» (Семенівський 
ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 Семенівської міської ради), «Чайка» (Ніжинська ЗОШ 
І-ІІ ст. № 11 Ніжинської міської ради), «Машівські козачата» Машівський 
ЗЗСО І-ІІІ ст. Семенівської міської ради), «Незламні» (Чайкинський НВК 
Новгород-Сіверської районної ради) щодо дбайливого ставлення до природи 
під час виконання операцій «Посади дерево», «Годівничка», «Збережемо 
планету Земля», «Птахи рідного краю», «Замість ялинки -  букет», 
«Первоцвіти», «Життя без сміття», «До чистих джерел», «Збережемо 
електроенергію», «Крапелька води» тощо. Діти виготовляли годівнички для 
птахів, шпаківні, підгодовували зимуючих птахів рідного краю, висаджували 
на подвір’ї шкільного парку саджанці дерев. Цікавою для козачат була 
робота з виготовлення екосумок, зимових букетів, прибирання території 
шкільного подвір’я, збору використаних батарейок, пластикових пляшок та 
макулатури.



Виховувати патріота необхідно починати з дитинства. Саме маленькі 
козачата, звіти про роботу яких було надіслано на обласний етап конкурсу, і 
підтвердили це участю у своїх акціях, диспутах, виховних годинах, бесідах за 
круглим столом: «День злуки -  тримаймося за руки», «Хлібні крихти», 
«Ланцюг соборності», «Пишаюсь тобою, Україно!», «Маки пам’яті», 
«Долоньки миру та добра».

Висловлюючи свою вдячність за чисте небо над нашими головами та 
надію на мир, члени роїв «Козачата» (Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської 
міської ради), «Кожум'яки» (Перемозький НВК «загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів 
Ніжинської районної ради), «Козачата» (Бобровицький ліцей Бобровицької 
міської ради), «Імені Богдана Хмельницького» (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 28 Чернігівської міської ради), «Козацька чайка» (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 4 Чернігівської міської ради), «Веселка» (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 7 Чернігівської міської ради) «Лелеки» (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 
Чернігівської міської ради), «Розумники» (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 
Чернігівської міської ради), «Козачата» (Борзнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 
імені Христини Алчевської Борзнянської міської ради) виготовили власними 
руками маскувальні сітки та обереги, писали вітальні листівки та листи з 
побажаннями «Повертайся живим!», «Ми чекаємо на Вас!» воїнам ООС, 
разом з вчителями і батьками проводили ярмарки з продажу власних 
поробок, а на зібрані кошти збирали «Посилки добра» з солодощами, речами 
першої необхідності на Схід. Організовували мітинги пам’яті та акції 
«Зустріч з солдатом», «Допомога дітям Авдіївки», «Янгол добра», «Місія 
доброчинності», «Герої не вмирають», «На крилах янгола».

Значну роль у вихованні у дітей любові до своєї Батьківщини, свого 
народу відіграють народні традиції -  досвід, звичаї, погляди, що склалися 
історично і передаються з покоління в покоління. Традицією стало 
проведення в роях «Стриженята» (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 
Чернігівської міської ради), «Козацька чайка» (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 20 Чернігівської міської ради), «Соколята» (Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 15 Ніжинської міської ради), «Патріот» (Хорошеозерська ЗОШ І-ІІІ ст. 
імені Героїв Крут Борзнянської районної ради) народних свят та обрядів: 
«Посвята в козачата», «Свято Василя та Маланки», «Свято хустки», 
«Заспіваймо пісню», «Різдвяні свята», «Хата моя, біла хата», «Заспіваймо 
колискову», «Рідну мову знай -  Батьківщину прославляй», «Тарас 
Григорович Шевченко», «Одягни вишиванку», «Українські вечорниці», 
«Мова у моїй родині», під час яких ми виховуємо своїх дітей на традиціях 
свого, українського народу.

Директор ПНЗ «Центр НПВТКУМ»
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