
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
«13» червня 2022 р.                                                                              №__130_ 

 

Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської  дитячо-юнацької   

військово - патріотичної  гри  

«Сокіл» («Джура») для старшої 

та середньої вікових груп  

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», абзацу шостого  статті 13 

«Про оборону України», статті 6 «Про основи національного спротиву», 

«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 

в Україні», Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої 

Указом Президента України від 18.05.2019 №286/2019, Положення про 

Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» 

(«Джура»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2018 №845 «Деякі питання дитячо-юнацького  військово-патріотичного  

виховання» наказів 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), від 04.10.2021 № 1063 «Про проведення у 2021/2022 навчальному 

році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 22 листопада 2021 №372 «Про проведення у 

2021\2022 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), плану роботи Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації на 2022 рік та з метою 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Провести: 

1.1. ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») (далі – Гра) з 28 червня до 07 липня 2022 року.  



1.2. Фінальні змагання 07 липня 2022 року на території  

Чернівецького обласного музею архітектури та побуту (місто Чернівці, вул. 

Січових Стрільців, 38б) для старшої («Джура – Оборонець» – 15–17 років) та 

середньої («Джура – Сокіл» – 11–14 років)  вікових груп.  

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету, що додається. 

2.2.  Склад головної суддівської колегії та таборової старшини  

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), що додається. 

2.3.  Програму проведення Гри, що додається. 

3. КЗ «Чернівецький обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»           

(Б.М. Баглей): 

3.1.  Провести 16 червня 2022 року вебінар з відповідальними за 

національно-патріотичне виховання у територіальних громадах Чернівецької 

області.  

3.2. Надати методичну допомогу органам управління у сфері освіти 

територіальних громад щодо участі у Грі. 

3.3. Забезпечити: 

3.3.1. Методичний та організаційний супровід ІІ етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для старшої 

та середньої вікових груп. 

3.3.2. Виконання програми Табору. 

3.3.3. Медичний  супровід під час проведення ІІ етапу Гри.  

3.3.4. Належну підготовку рою – переможця ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») для участі у ІІІ етапі Гри. 

4.  Керівникам органів управління у сфері освіти територіальних громад 

забезпечити: 

4.3. Участь у вебінарі відповідальних за національно-патріотичне 

виховання у територіальних громадах Чернівецької області 16.06.2022 р. 

4.4. Подання на електронну адресу КЗ «Чернівецький обласний центр 

національно-патріотичного виховання,  туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді» (chern.center@gmail.com) до 27 червня 2022 року: 

4.4.1. Попередніх заявок на участь у ІІ етапі Гри. 

4.4.1. Відеороликів до 3 хв «Ватра» (конкурс «Творчо-мистецьке 

представлення рою» (старша і середня група). 

4.4.2. Звітів про роботу роїв під гаслом «Добре діло» (старша і середня 

група).  

4.5.  Відрядження делегації у складі: 6 вихованців та 2 керівники для 

участі у Грі. 

4.6.  Проведення інструктажу з техніки безпеки під час групових 

поїздок, пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів, дотримання 

протиепідемічних норм та правил поведінки в умовах воєнного стану. 

5.  Начальнику управління освіти Чернівецької міської ради (Ткачук 

І.Я.): 



5.1. Відрядити відповідно до складу таборової старшини та головної 

суддівської колегії ІІ етапу Гри педагогічних працівників у Чернівецький 

обласний музей архітектури та побуту 07 липня 2022 року. 

5.2. Посприяти виділенню макетів масогабаритних автоматів АК для 

проведення конкурсів Гри «Джура». 

6. Витрати на проїзд, харчування, відрядження керівників та заступників 

керівників делегацій, здійснити за рахунок організацій, що відряджають. 

9. Наказ розмістити на офіційних сайтах Департаменту освіти і науки 

обласної військової адміністрації та  КЗ «Чернівецький  обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді». 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти та цифрової трансформації 

Гринюк О.І. 

 

 

 

Директор Департаменту   Оксана САКРІЄР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і науки  

обласної військової адміністрації                                                               

13.06.2022  № 130 

 

Склад організаційного комітету 

ІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 2022 для старшої та середньої вікових груп 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту- 

начальник управління освіти та  

цифрової трансформації         Оксана ГРИНЮК 

                                    

Голова 

організаційного 

комітету 

 

Оксана 

САКРІЄР 

директор Департаменту освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

 

Заступник 

голови 

організаційного 

комітету 

Оксана 

ГРИНЮК 

заступник директора Департаменту - 

начальник управління освіти  та  

цифрової трансформації    

 

Члени 

організаційного 

комітету: 

Олена 

РАЦА 

головний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої, освіти 

та цифрової трансформації управління 

освіти та цифрової трансформації 

Департаменту освіти і науки обласної 

військової адміністрації 

 Борис 

БАГЛЕЙ 

директор КЗ «Чернівецький обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді» 

   

 Галина 

ФЕДОРЮК 

заступник директора з навчально-

виховної роботи  КЗ «Чернівецький 

обласний центр туризму, краєзнавства 

та екскурсій учнівської молоді» 

 

 Іван 

ПІЛАТ 

директор Чернівецького обласного 

музею архітектури та побуту (за 

згодою) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і науки  

обласної військової адміністрації                                                               

13.06.2022  № 130 

 

Склад таборової старшини  

та головної суддівської колегії ІІ етапу Всеукраїнської  

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

 
Похідний отаман  - Марціс Л.А. - вчитель Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. №37  

Бунчужний  - Ціхоцький  С.С. - вчитель Багатопрофільного ліцею для 

обдарованих дітей, керівник гуртків КЗ 

«ЧОЦНПВТКЕУМ» 

Головний суддя - Мельничук В.П. - методист КЗ «Чернівецький обласний 

центр туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді» (далі – КЗ 

«ЧОЦНПВТКЕУМ»), вчитель 

Чернівецької ЗОШ І-ІІІ  т.. №33 

технологічного профілю 

Головний секретар - Дребот Т.В. - завідувач відділом краєзнавства та 

національно-патріотичного виховання 

відділом КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

Судді - Омельченко Н.М. - заступник директора з навчально-

методичної роботи КЗ 

«ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Федорюк Г.О. - заступник директора з навчально-

виховної роботи КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Омельченко І.А. - завідувач організаційно-масовим 

відділом КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Полич Т.В.  методист КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Коваль Н.М. - методист КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Іванищук О.А. - керівник гуртків КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Дячук С.І. - керівник гуртків «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Федорюк А.В. - керівник гуртків «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

 - Збіглі В.А. - вчитель фізичної культури ЗОШ №30 

(за згодою) 

 - Лютак Г.П. - керівник гуртків КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

(за згодою) 

 -  Ткачук П.Д. - керівник гуртків КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

(за згодою) 

 - Романюк Ю.С. - керівник гуртків КЗ «ЧОЦНПВТКЕУМ» 

(за згодою) 

Заступник директора Департаменту- 

начальник управління освіти та  

цифрової трансформації         Оксана ГРИНЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і науки  

обласної військової адміністрації                                                               

13.06.2022  № 130 

 

Програма  

ІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 2022 ддля старшої та середньої вікових груп 

Дата Час Заходи Примітка 

до 
27.06.2022 

- 
Конкурс звітів про роботу роїв 

«Добре діло». 

дистанційно 

- 
Творчо-мистецьке представлення 

рою «Ватра» (відеоролік до 5 хв.) 

дистанційно 

28-30 
червня 2022 - 

Інтелектуальна гра «Відун»  

Тести з медицини 

онлайн 

07 липня 
2022 

до 11.00 

Заїзд груп. Робота мандатної комісії 

ІІ етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») для старшої та 

середньої вікових груп. Інструктаж з 

техніки безпеки. 

Чернівецький 
обласний музей 
архітектури та 

побуту 
(м. Чернівці, вул. 

Січових 
Стрільців, 38б) 

11.00 – 

12.00 

Відкриття ІІ етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

для старшої та середньої вікових 

груп 

12.00 – 

17.00 

Зборка і розборка АК (старша вікова 

група «Молоді козаки» 15-17 років) 

Спорядження магазину АК (старша 

вікова група «Молоді козаки» 15-17 

років).  

Гра «Пластун» для старшої та 

середньої вікової груп. 

Метання гранати (середня вікова 

група «Джури» 12-14 років) 

17.00 – 

18.00 

Підведення підсумків. Закриття ІІ 

етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). Нагородження 

переможців 

 

18.00 

Роз’їзд учасників ІІ етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») 

Заступник директора Департаменту- 

начальник управління освіти та  

цифрової трансформації              Оксана ГРИНЮК 


