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Про проведення у 2018-2019 
навчальному році І та II етапів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної

%

гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до 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, 
Положення про управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної 
адміністрації 23.07.2018 № 483, на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 04.09.2018 Хо 966 «Про проведення у 2018/2019 
навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»), з метою виховання у молоді глибоких національно- 
патріотичних переконань, підготовки до військової служби та захисту своєї 
Батьківщини

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2018-2019 навчальному році II етап Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

2. Затвердити склад штабу з організації га проведення II етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної іри «Сокіл» 
(«Джура»), що додасться.

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів рад міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних громад області забезпечити:

сприяння створенню у закладах освіти відповідно до Положення 
про гру учнівського козацького самоврядування;



проведення семінарів-практикумів для відповідальних за 
проведення гри у закладах загальної середньої освіти;

методичний та організаційний супровід підготовки роїв-учасників
гри.

4. Начальникам відділів, управлінь освіти районних державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення:

вжити заходів щодо створення до 14 жовтня 2018 року районних, 
міських штабів гри, про що інформувати комунальний заклад «Рівненська 
обласна станція юних туристів» Рівненської обласної ради до 20 жовтня 
2018 року;

організувати підготовку членів таборової старшини, суддівської 
колегії для проведення 1 етапу гри;

забезпечити організацію та проведення до 20 травня 2019 року 
1 етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») у формі 3 - 5  денного табору вання;

до 01 квітня 2019 року надати інформацію комунальному закладу 
«Рівненська обласна станція юних туристів» Рівненської обласної ради щодо 
термінів та місця проведення І етапу;

забезпечити участь роїв-переможців 1 етапу гри у II (обласному)
етапі.

5. Рекомендувати органам управління освітою рад об’єднаних 
територіальних громад області сприяти участі команд закладів загальної 
середньої освіти, що належать до сфери їх управління, у 1 етапі 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотич’ної гри «Сокіл» 
(«Джура»).

6. Комунальному закладу «Рівненська обласна станція юних туристів» 
Рівненської обласної ради:

провести впродовж 2018 -  2019 навчального року семінари-практикуми 
для працівників органів управління освітою райдержадміністрацій. 
виконавчих комітетів рад міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних громад, відповідальних за проведення гри, керівників гуртків 
за напрямом «Джура» з питань організації та проведення гри;

забезпечити організаційно-методичний супровід І та II етапів гри;
вжити заходів, спрямованих на залучення в установленому порядку до 

проведення гри представників громадських організацій, учасників АГО та 
волонтерів;

забезпечити вирішення організаційних питань та проведення II етапу
гри.



з

7. Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти:

при плануванні роботи передбачати проходження курсів підвищення 
кваліфікації керівниками гуртків військово-патріотичного спрямування, у 
тому числі «Джура»;

сприяти розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів 
щодо організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей, 
проведення гри в закладах освіти.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу виховної роботи та соціального захисту дітей 
управління освіти і науки облдержадміністрації Ладюк О.Д.

Начальник управління Ф Г. ТАРГОНСЬКИЙ
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НАКАЗ ПІДГОТУВАВ:

Директор комунального закладу 
«Рівненська обласна станція юних 
туристів» Рівненської обласної 
ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління 
-  начальник відділу виховної 
роботи та соціального захисту 
дітей управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Ректор Рівненського обласного 
і нституту ГІ і сляди пломної 
педагогічної освіти

Начальник відділу 
загальної середньої та дошкільної 
освіти управління освіти і науки 
облдержадм і н і стра ції

Головний спеціаліст 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації

А. Черній

С. Сидорук

А. Музика



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної 
державної адміністрації 
О І  . /0 .2018 № Ь Ь Ь

СКЛАД
штабу з проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

Гаргонський Г.М. - начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації, керівник штабу;

- начальник відділу загальної середньої та 
дошкільної освіти управління освіти і науки 
облдержадміністрації, координатор штабу;

- директор комунального закладу «Рівненська 
обласна станція юних туристів» Рівненської 
обласної ради;

- ректор Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою);

- начальник відділу освіти Рівненської 
райдержадм і н і с грації;

- начальник відділу освіти Г'ощанської 
райдержадм іністрації;

Беляновська Н.М. - начальник відділу освіти Костопільської
ра й держад м іністрації;

Тирик М.В. - вчитель Дубенської загальноосвітньої школи
1-І 11 ступенів №6 (за згодою);

Гапанчак С.Б. - вчитель спеціалізованої школи № 15 м. Рівне
(за згодою);

Сидорук С.М.

Криж О.В.

Черній А.Л.

І Іабочук 0.10. 

Савонік О.М.
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Карпюк А. Ф.

Ковальчук О. Ф.

- методист комунального закладу «Рівненська 
обласна станція юних туристів» Рівненської 
обласної ради;

- начальник відділу цивільно-військового 
співробітництва управління ОК «Захід» (за 
згодою);

Чубок О.Я. командир військової частини А 1590 (за
згодою);

Грель О. С.

Улинець В.В.

- Кошовий отаман Рівненської обласної ГО 
«Поліська Січ» (за згодою);

-представник ҐО «Юнацький корпус» (за 
згодою);

Рудика В.Р.

Ворон чу к О.М.

помічник голови обласної організації ТСОУ 
з організаційно-масової та спортивної 
роботи (за згодою);

представник Відокремленого підрозділу ГО 
«Всеукраїнський молодіжний рух 
«Національний альянс» у Рівненській 
області» (за згодою).

І Іачальник відділу загальної середньої та 
дошкільної освіти управління освіти і науки 
облдержадмі н істрації С. СИДОРУК


