
 

 

 

УКРАЇНА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗМІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ЧУГУЇВСЬКОГО  РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

НАКАЗ 

 

 

01.11.2021 Зміїв                       № 179 

 

 

Про організацію та проведення у 2021-2022 

навчальному році І (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 04.10.2021 

№ 1063 «Про проведення у 2021 – 2022 навчальному році Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», абзацу 6 статті 13 

Закону України «Про оборону України», статті 6 Закону України «Про основи 

національного спротиву», підпункту 5.2.2 пункту 5.2 Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), 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, 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та  з 

метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

НАКАЗУЮ:    
 

1. Провести у 2021-2022 навчальному році Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі — Гpa) для трьох вікових 

категорій учасників: «Джура — Оборонець» —15-17 років (далі - старша вікова 

гpyпa); «Джура-Сокіл» — 11-14 років (далі — середня вікова гpyпa); «Джура-

Котигорошко» — 6-10 років (далі — молодша вікова гpyпa).  

2. Затвердити План проведення Гри у 2021–2022 навчальному році (Додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету з проведення I (міського) етапу Гри 

у 2022 році  (Додаток 2). 



4. Організаційному комітету (штабу): 

4.1. Здійснювати  методичний та організаційний супровід проведення шкільного та  

І (міського) етапу Гри 

Термін: листопад 2021 р. – травень 2022 р. 

4.2. Організувати проведення вебінарів (тренінгів, практичних занять, майстер-

класів та ін.форм) для відповідальних за проведення Гри в закладах загальної 

середньої освіти громади 

Термін: протягом 2021–2022 н.р. 

4.3. Організувати та провести І (міський) етап гри «Сокіл» («Джура»)  

Термін: квітень - перша декада травня 2022 року 

4.4. Забезпечити безпечні умови проведення І етапу гри 

Термін: протягом гри 

4.5. Впроваджувати нові форми роботи в рамках Гр из використанням онлайн 

платформ та дистанційних технологій 

Термін: протягом 2021–2022 н.р.  

4.6. Надати допомогу у підготовці роїв-переможців І (міського) етапу до участі в ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

Термін: травень 2022 р. 

5. Директору КУ «Зміївський ЦПРПП» Пархоменко С.С.: 

5.1. Сприяти розвитку професійної компетентності педпрацівників щодо організації 

та здійснення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

організації та проведення Гри 

Термін: протягом 2021–2022 н.р. 

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

6.1. Затвердити шкільні штаби з організації та проведення дитячо-юнацької 

військово-патріотичної Гри «Сокіл» («Джура») 

Термін: до 20.11.2021 р. 

6.2. Розробити та затвердити План проведення Гри у 2021–2022 навчальному році  

Термін: до 20.11.2021 р. 

6.3. Забезпечити відповідно до Положення про Гру діяльність учнівського 

козацького самоврядування шляхом створення куренів, які можуть складатися із 

різновікових або одновікових групп 

Термін:протягом 2021–2022 н.р.  

6.4. Організувати та провести шкільний підсумковий етап Гри у формі освітніх 

наметових таборувань – навчально-тренувального походу первинних осередків гри 

(куренів, роїв) 

Термін: квітень 2022 р.  

6.5. Забезпечити участь роїв, що визначаються за результатами підсумкового 

наметового таборування куренів у І (міському) етапі Гри  

Термін: протягом квітня - першої декади травня 2022 р. 



6.6. Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки, збереження 

життя і здоров’я дітей у дорозі та під час проведення шкільного та І (міського) етапу 

Гри покласти на керівників роїв. 

 

6.7. При плануванні роботи відобразити детальний аналіз організації та проведення 

Гри та  передбачити заходи щодо розвитку Гри 

До 01.08.2022 р. 

7.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу освіти                                Інесса СОЛЯНИК 

 

  



Додаток 1 

до наказу відділу освіти 

Зміївської  міської ради 

01.11.2021 № 179 
 

План проведення  
Всеукраїнської дитячо - юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 у 2021 – 2022 навчальному році 

відділу освіти Зміївської міської ради 

№ 

з/п 

Завдання Термін 

 виконання 

 

Виконавець 

1.  Надати інформацію: 

До відділу освіти: про стан проведення Гри 

в закладі освіти у відповідності до вимог 

Положення; 

До Департаменту: про  стан 

проведення Гри в закладах освіти громади у 

відповідності до вимог Положення 

До 07 жовтня 

2021р. 

 

 

До 08 жовтня 

2021 р. 

Керівники закладів 

освіти 

 

 

Соляник І.С. 

2.  Здійснити моніторинг та зробити 

аналітичний підсумковий огляд стану 

виконання наказу МОНУ від 04.10.2021 

№1063 «Про проведення у 2021/2022 

навчальному році Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної 

гри«Сокіл» («Джура») 

До 10 

листопада 

2021р. 

До 01.08.2022 

р. 

Алексєєва Ю.В. 

3.  Розробити, виготовити та розмістити 

інформацію про проведення гри у 2021/2022 

навчальному році: 

-прес-реліз; 

-інформаційне повідомлення. 

На сайті відділу освіти 

На сайтах закладів освіти 

До 10 

листопада 

2021р. 

 

 

 

Соляник І.С. 

 

Керівники закладів 

освіти 

4.  Провести інформаційно- 

роз'яснювальну роботу з батьками учнів 

щодо доцільності впровадження та розвитку 

Гри як ефективної системної роботи з 

національно- патріотичного виховання учнів 

До 20 

листопада 

2021р. 

Керівники закладів 

освіти 

5.  Для впровадження i розвитку Гри в 

учнівському середовищі закладу освіти 

налагодити гурткову роботу згідно вимог 

Положення про Гру шляхом створення 

куренів a6o роїв та організації їхньої 

діяльності в органах  учнівського 

самоврядування 

Протягом 

2021-2022 н.р. 

Керівники закладів 

освіти  



6.  Видати накази про проведення Гри в громаді  

та закладах освіти 

Жовтень - 

листопад 

2021р. 

Соляник І.С. 

Керівники 

закладів освіти 

7.  Розробити та затвердити план організації та 

проведення Гри у 2021/2022 навчальному 

році у громаді  та закладах освіти 

Жовтень - 

листопад 

2021р. 

Алексєєва Ю.В. 

Керівники 

закладів освіти 

8.  Розробити та затвердити план підготовки та 

проведення курінного (ройового 

таборування) i шкільного підсумкового 

етапу Гри 

Жовтень – 

листопад  

2021р. 

Керівники 

закладів 

освіти 

9.  Внести зміни до Програми національно-

патріотичного виховання учнів Зміївської 

міської ради на 2021 – 2023 роки щодо  

фінансування заходів Гри у 2021–2022 

навчальному році 

Грудень 2021 

р. 

Алексєєва Ю.В. 

10.  Проводити засідання оргкомітету (штабу) 

 

За потребою 

але не рідше 

1 разу в 

місяць 

Алексєєва Ю.В. 

 

11.  Спланувати та провести вебінари (тренінги, 

практичні заняття, майстер-класи та ін..) для 

організаторів Гри у закладах освіти з питань: 

Організаційний супровід проведення Гри; 

Методичні рекомендації щодо організації 

роботи в куренях Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), затверджених наказом 

Українського державного центру 

надіонально-патріотичного виховання, 

краєзнавства i туризму учнівської молоді 

від15.04.2020  №45-A; Обмін досвідом щодо 

організації та проведення гри у закладах 

освіти у різних вікових групах та участі у ІІ та 

ІІІ етапах 

Протягом 2021 

– 2022 н.р. 

Пархоменко С.С. 

12.  Створити інформаційний банк даних форм 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників щодо проблем здійснення 

національно-патріотичного виховання учнів 

До 31.12.2021 

р. 

Пархоменко С.С. 

13.  Провести підсумковий етап гри в закладі 

освіти у формі 3-5-дневного таборування 

Квітень  

2022 р. 

Керівники 

закладів освіти 

14.  Провести І (міський) етап Гри  у формі 3-5-

денного таборування на базі КЗ «ПДЗОВ 

«Біле озеро»» 

Травень 

2022 року 

Оргкомітет 

(штаб) 

15.  Забезпечити участь роїв- переможців Гри І 

(міського) етапу у ІІ (обласному) етапі у 

формі 5-7-денного таборування 

Травень – 

червень  

2022 року 

Оргкомітет 

(штаб) 

 



16.  Організація роботи суддівської колегії для 

забезпечення виконання програми 

таборування: 

Підсумковий шкільний етап 

І (міський) етап 

Протягом Гри у 

 2021–2022 н.р. 

Оргкомітети 

(штаби) 

 

 

 

17.  Забезпечити участь організаторів Гри, 

виховників роїв у семінарах–тренінгах за 

програмою «Школа виховників джур» 

Протягом 2021 

– 2022 н.р. 

Оргкомітет 

(штаб) 

18.  При плануванні роботи на 2022-2023 н.р. 

відобразити детальний аналіз організації та 

проведення Гри та  передбачити заходи щодо 

розвитку Гри 

 

До 01.08.2022 р. Алексєєва Ю.В. 

Керівники 

закладів освіти 

 

  



Додаток 2 

до наказу відділу освіти 

Зміївської  міської ради 

01.11.2021 № 179 

 

 
СКЛАД 

оргкомітету з організації та проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-

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

 
№ 

з/п 

ПІБ Посада 

 

1. Алексєєва Юлія Василівна  - 

голова оргкомітету (штабу) 

 

Начальник відділу освіти Зміївської 

міської ради 

 Члени оргкомітету (штабу) 

 

 

1 Соляник Інесса Сергіївна 

 

Заступник начальника відділу освіти 

2 Пархоменко Світлана Сергіївна 

 

Директор КУ «Зміївський ЦПРПП» 

3 Світлична Олена Олексїївна 

  

Консультант КУ «Зміївський ЦПРПП» 

4 Дугіна Вікторія Миколаївна  

 

Директор КЗ «Зміївський ЦДЮТ» 

5 Зозуля Марина Олександрівна 

 

Директор КЗ «ПДЗОВ «Біле озеро»» 

6 Пасічник Сергій Павлович 

 

Директор КЗ «Зміївська ДЮСШ» 

7 Каут Роман Сергійович Учитель фізичної культури КЗ 

«Зміївська ЗОШ І – ІІІ ст. №2» 

8 Надточій Микола Іванович Викладач предмету «Захист України» 

КЗ «Зідьківська ЗОШ І – ІІІ ст.», 

керівник професійної спільноти 

викладачів предмету «Захист України» 

9 Пересічанський Олександр 

Олександрович 

Викладач предмету «Захист України» 

КЗ «Таранівська ЗОШ І – ІІІ ст.» 

 

 


