
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І Н А У К И  

Н А К А З

від СЙ frtf>fonL{îJZ2020 р. Чернігів № JAb__________

Про проведення у  2020/2021 
навчальному роц і Всеукраїнської 
дит ячо-юнацької військово- 
пат ріот ичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286 
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Положення про 
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року 
№ 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» 
(зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 
травня 2020 року № 367), наказу Міністерства освіти і науки України від 1 1 
вересня 2020 року №  1132 «Про проведення у 2020/2021 навчальному році 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)», наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 29 
вересня 2015 року № 280 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у закладах 
освіти області» (в редакції наказу Управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 20 вересня 2019 року № 283), з метою національно- 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

н а к а з у ю :

1. Провести у 2020/2021 навчальному році Всеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі-Гра) для трьох 
вікових категорій учасників: 15-17 років (далі -  старша вікова група); 11-14 
років (далі -  середня вікова група); 6-10 років (далі -  молодша вікова група) з 
дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Затвердити склад оргкомітету з організації та проведення у 
2020/2021 навчальному році II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») (додається).



2

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К. Д. Ушинського (А. Заліський) сприяти організації та 
проведенню семінарів-практикумів для відповідальних за проведення Гри у 
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та позашкільної освіти та організаторів Гри у районах, містах і 
об’єднаних територіальних громадах (далі -  ОТГ), підготовці членів таборової 
старшини та суддівської колегії для забезпечення виконання програми 
таборувань І та II етапів Гри.

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

1) сприяти розвитку в закладах освіти відповідно до Положення про' 
Гру учнівського козацького самоврядування шляхом створення куренів, до 
складу яких можуть входити різновікові рої;

2) забезпечити організацію та проведення у 2021 році початкового 
(шкільного) етапу підсумкових наметових таборувань Гри -  навчально- 
тренувального походу первинних осередків Гри (куренів) та І (районного, 
міського, ОТГ) етапу Гри у формі 3-5-денного таборування протягом квітня 
першої декади травня (для середньої та старшої вікових груп);

3) організувати проведення протягом навчального року семінарів- 
практикумів для відповідальних за проведення Гри в закладах загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 
позашкільної освіти;

4) організувати підготовку членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників громадських об ’єднань, учасників 
антитерористичної операції та операції о б ’єднаних сил у Донецькій і 
Луганській областях, волонтерів, для забезпечення виконання програми 
таборувань початкового та І етапів Гри;

5) сприяти забезпеченню методичного та організаційного супроводу 
підготовки роїв-учасників Гри у закладах загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої та позашкільної освіти районів, 
міст, об ’єднаних територіальних громад, проведенню виховних заходів щодо 
формування в учасників Гри національних цінностей, патріотизму та 
національної свідомості;

6) сприяти забезпеченню підготовки виховників згідно з навчальною 
програмою «Ш кола виховників джур»;

7) забезпечити участь роїв-переможців/роїв-призерів І (районного, 
міського, ОТГ) етапу Гри у II (обласному) етапі Гри (для середньої та старшої 
вікових груп);

8) сприяти проведенню Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про 
роботу роїв Гри (молодша вікова група);

9) сприяти участі роїв-переможців/роїв-призерів Всеукраїнського 
конкурсу звітів про роботу роїв у Зборі активістів Всеукраїнської дитячо-
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юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») -  «Котигорошко» 
(молодша вікова група).

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

1) залучити до участі в організації та проведенні заходів Гри 
патріотичні громадські об’єднання, заклади позашкільної освіти;

2) забезпечити методичний та організаційний супровід початкового 
(шкільного), І (районного, міського, ОТГ) та II (обласного) етапів Гри;

3) забезпечити організацію та проведення II (обласного) етапу Гри 
(для середньої та старшої вікових груп) у другій-третій декаді травня -  першій 
декаді червня 2021 року;

4) забезпечити методичний супровід проведення Конкурсу звітів про 
роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») (молодша вікова група);

5) забезпечити підготовку роїв-переможців/роїв-призерів II 
(обласного) етапу Гри до участі в III (Всеукраїнському) етапі Гри (середньої та 
старшої вікових груп).

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

1) передбачити у планах роботи на 2020/2021 навчальний рік заходи 
щодо розвитку Гри;

2) забезпечити, відповідно до Положення про Гру, діяльність 
учнівського козацького самоврядування шляхом створення куренів, які можуть 
складатися з різновікових роїв;

3) залучати осіб старших 1 8 років у статусі виховників та інструкторів 
із числа педагогічних працівників, студентів та громадських активістів;

4) забезпечити організацію та проведення початкового (шкільного) 
етапу підсумкових освітніх наметових таборувань Гри -  навчально- 
тренувального походу первинних осередків Гри (куренів);

5) забезпечити участь роїв, що визначаються за результатами 
підсумкового наметового таборування куренів, у І етапі Гри.

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

Микола КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника Управління освіти і
науки облдержадміністрації
в ід_ Сії- {0. № №  № </^3

Склад
організаційного комітету з проведення у 2020/2021 навчальному році II 

(обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

Олена СОРОНОВИЧ

Олена ДОРОШЕНКО

Ганна ГЛАДЧЕНКО

Наталія ДЯГЛО

Світлана ЖУК

Євген КАЗАНІЙ

Володимир
КУРГАНСЬКИЙ

Олександр МИСЮРА

Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО 

Оксана ОЛІЙНИК

Віктор ГІРОНЬКО 

Петро СТЕПОВИК

Петро ТАТАРЕНКО

Людмила ТРИКУБОВА 

Олена ТРУХАН

Світлана УШАК

заступник начальника Управління освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації, голова оргкомітету;

методист комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді», секретар оргкомітету.

координатор Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської 
дитячої спілки «Екологічна варта» (за згодою);

головний спеціаліст відділу загальної середньої та корекційної 
освіти Управління освіти і науки облдержадміністрації;

головний спеціаліст дошкільної, позашкільної освіти, 
оздоровлення та виховної роботи Управління освіти і науки 
облд ержадм і н істрації;

в.о. начальника Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;

заступник директора ГІНЗ «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»;

директор Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді;

директор Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;

головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної освіти, 
оздоровлення та виховної роботи Управління освіти і науки 
облдержадм і ністрації;

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

директор комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»;

директор Чернігівського обласного стрілецько-спортивного 
клубу обласної громадської організації Товариства сприяння 
обороні України (за згодою);

директор Чернігівської обласної станції юних натуралістів;

методист Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

заступник директора комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму 
та краєзнавства учнівської молоді».

Директор ГІНЗ «Центр НГІВТКУМ»


