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09.01.2020      №  07/03-06 на №                від

Місцеві органи управління освітою

Щодо проведення ІІ (обласного) етапу
ВсqукраjЇнськоЇ дuтячо-юнащькоЇ
військово-патріотшнdіЇ гри
«Сокіл» (<джура») у 2019/2020
навчальному році

Шановні колеги!

доводимо   до   вашого   відома   та   організаціЇ   відповідноЇ   роботи   Регламент
проведення П (обласного) етапу Всеукра.і.нсько.і. дитячо-юнацько.і. військово-патріотично.і.
гри «Сокіл» («джура») у 2020 році, затверджений  наказом позашкільного навчального
закладу   «Цешр   національно-патріотичного   виховання,   туризму   та   краєзнавства
учнівсько.і. молоді» від о2.01.2020 № 01 «Про проведення у`2020 році ІІ (обласного) етапу
В сеукра.і.нсько.і. дитячо-юнацькоЇ військово-патріотичноЇ гри «Сокіл» («джура»)».

Звертаємо     вашу    увагу,     що     орієнтовні    умови     конкурсів    та    змагань
П  (обласного)  етапу  іри  «Сокіл»  («джура»)  для  середньо.і.  та  старшо.і.  вікових  груп
розміщено  на  сайті  ПНЗ  «Центр  національно-патріотичного  виховання,  туризму  та
краєзнавства   учнівськоЇ   молоді»   (wWw.tuгіst-раtгіоt.сп.uа)   в   розділі   «Національно-
патріотичне  виховання»   («Всеукра.і.нська  дитячо-юнацька  військово-патріотична  гра
«Сокіл» («джура»)».

Просимо надіслати на електронну адресу ПНЗ «Цешр націонатіьно-патріотичного
виховання,     туризму     та    краєзнавства    учнівсько.і.     молоді»     (сепtг_dutе@ukг.пеt)
Оо 20 кбі.;иIIЛ 2020 року підтвердження про участь ро.і.в в ІІ (обласному) етапі гри «Сокіл»
(«джура») в кожній віковій групі та Оо J0 mрдб#я 2020 роIо) - попередні заявки ро.і.в-

Петро  СТЕПОВИК
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зАтвЕрджЕно
наказ директора

ПНЗ «Центр ШІВТКУМ»
02 січня 2020 року № 01

рЕглАмЕнт
проведення ІІ (обjіасного) етапу ВсеукЬа.і.нсько.і. дитячо-юнацькоЇ

військово-патріотично.і. гри «Сокіл» («джура») у 2020 році

І. Мета і завдання
1.1.    Метою    П    (обласного)    етапу    Всеукра.і.нсько.і.    дитячо-юнацько.і.

військово-патріотично.і.   гри   «Сокіл»   («джура»)   (далі   Гра)   є   патріотичне
виховання учнівськоЇ молоді.

1.2. Головними завданнями ІІ (обласного) етапу Гри є:
- виховання дітей і молоді у дусі відданості Батьківщині та укра.і.нському

народові  через  відродження  національних  і  загальнолюдських  духовних  та
моральних цінностей;

-     набуття   здобувачами  освіти   знань,   умінь   і   навичок,   необхідних
захиснику Вітчизни;

-   формування   у   молоді   високих   морально-психологічних   якостей:
доброчинності,     мужності,     сміливості,     рішучості,     відваги,     стійкості,
наполегливості,  дисциплінованості  та  ініціативності  на  основі  відновлених
народни традицій;

- оволодіння здобувачами освіти основами народн6.і. культурно.і. спадщини;
-  впровадження  військово-прикладних видів  спорту,  єдиноборств,  видів

спортивноЇ боротьби, народних ігор та забав з метою гартування духу й тіла;
- оволодіння навичками приготування страв народно.і. кухні;
- пропагування і популяризація здорового способу жипя;
- організація змістовного дозвілля;
-   формування   та   закріплення   основ   самоврядування   в   учнівських

колективах.
1.3.   У   ході   проведення   змагань,   конкурсів   військово-спортивного,

туристсько-краєзнавчого,      культурно-інтелектуального      і      патріотичного
спрямування виявити кращі ро.і..

ІІ. Термін і місце проведення
П (обласний) етап Всеукра.і.нсько.і. дитячо-юнацько.і. військово-патріотично.і.

гри    «Сокіл»    («джура»)    дпя   дох   вікових   іруп   (середіія   і    старша)
проводитиметься одночасно на базі дитячого табору «Юний турист» (урочище
«Гора», с. Количівка, Іванівська сільська рада Чернігівського району) у другій-
третій декаді травня 2020 року у формі 7-денного таборування.



Термін  проведення  ІІ  (обласного)  етапу  Гри  може  бути  змінений  в
залежності від організаційних та природних умов.

ІІІ. Керівництво
Загальне  керівництво  підготовкою hта проведенням  П  (обласного)  етапу

Всеукра.1.нСьКо.1.диТяЧо-ЮнацьКО.1.ВійСЬКОвО-ПаТРіоТИЧНО.1.ГРИ«СОКіЛ»(«дЖУРа»)
для  двох  вікових  груп  (середньо.і.  і  старшо.і.)  здійстює  обласний  штаб  Грт.
«Сокіл»     («джура»)     та     Управління     освіти     і     науки     Чернігівськоі
облдержадміністраці.і..

Безпосередня    організація    і    проведення    П    (обласного)    етапу   Гри
поmадається   на   комунальний   позашкільний   навчальний   заклад   <{Центр.
націоналЬно-патріотичного   вихованіш,   туризмУ  та   краєзнавСтва  учн1всько1
молоді».

СІшад  ГОловно.1.  суддівсько.1.  колегі.1.,  мандатНО.1.  КОміСі.1.,  ОСтатОЧні  УМоВи
конкурсів  і  змагань,  програма  П  (обласного)  етапу  Гри  «Сокіл»  («джура»)
затверджуються  наказом  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Центр    національно-патріотичного   виховання,    туризку   та   краєзнавства
УЧНіВСЬКО.1. МОЛОді».

ІV. Учасники
4.1.  до  участі  у  П  (обласному)  етапі  Всеукра.і.нсько.і.  дитячо-юнацько.}.

військово-патріотично.і.   іри   «Сокіл»    («джура»)   допускаються   переможці
(призери)  І файонного, міського, об'єднано.і. територіальн.?.і. кромади) етапу г:з
ОднОму  рОЮ  від району  (МіСта,  Об'єднано.1. ТеРиТОР1альнО1  ГромадИ)  в кОЖН1И
віковій групі.

4.2. Рій складається із учасників Гри віком:
-середня вікова група: JJ-J4 рокі.6, які навчаються в одному заклаFі осріти;
-старша вікова ірупа: J5-J 7рокі.6, які навчаються в одн8му закладі освіти.
Склад рою - не більше 11 осіб, у тому числі 8 здобувачів освіти (те метШе

2-х дівчат) - основний  склад рою,  двох  (трьох)  педагогічних  працівників .-
керівник, заступник керівника, виховник рою. У кожному рою серед здобувачів
освіти обирається провідник -ройовий.

4.3. Під час проведення П (обласного) етапу Гри заборонено змінювати
склад рою. У разі виявлення випадків зміни учасників рою під час проведення
конкурсів, змагань П (обласного) етапу Гри резуjіьтат рою в даному конкурсі
(змаганні) буде скасовано.

4.4. Керівник,. заступник керівника, виховник рою призначаються наказом
місцевих органів управління освітою. На керівника,  заступника керівника та
виховника рою покладається відповідальність за збереження життя і здоров'я
здобувачів освіти у дорозі та під час проведення заходу.

Один із представників рою (керівник, заступник керівника чи виховник)
може бути залучений до суддівства окремих конкурсів та змагань, проведення
заходів з виконання Програми за рішенням головно.і. суддівсько.і. колегі.і..

4.5. для участі у П (обласному) етапі Гри рій повинен підготувати:
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-  атрибутику  рою  (назву,  емблему,  ройовий  клич-девіз,  ройове  гасло-
позивний);

- прапор рою;
- форму-однострій.
4.6.   дІія  участі  у  спортивних,  польових  змаганнях  і  конкурсах  слід

використовувати спеціальний (спортивний) одяг.

Програма ІІ (обласного) етапу гри «Сокіл» («дкура»)
(середня вікова група)

Програма ІІ (обласного) етапу гри «Сокіл» («джура»)
(старша вікова група)

N9 з/п номІ кАтЕгорія  l
Інтелектуально-мистецький комплекс «Козацькі забави»

1. Творчо-мистецький конкурс «Ватра» : «Слава героям ! » обов'язковий
2. Інтелектуальний конкурс «Відун» заліковий

3.
Інтелектуально-творчий конкурс «Пластун» за заліковийметодикою квестів

4. Конкурс «Книга звитяг» ОбоВ'ЯЗКОВИй
Військово-прикладний комплекс «Козацька звитяга»

5. Конкурс строю та маршово.і. пісні «Впоряд заліковий
6. Конкурс «Воєнізована смуга перешкод» заліковий

l7. Конкурс «Стрільба» (стрільба з пневматично.і. гвинтівки» заліковий
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Щоденно: руханка, наради ройових та .і.х керівників.
Умови  конкурсів  та  змагань  П  (обласного)  етапу  Гри  для  середньо.і.  та

старшо.і. вікових іруп ро.і. отримують у день заЇзду під час реєстрqціЇ.
У перервах між змаганнями та конкурсами проводяться гутірки (тематичні

виховні  та  пізнавальні  бесіди,  зустрічі  з  цікавими  людьми),  спортивні  ігри,
ройові вогники тощо.

VІ. доіvментщія та терміни .ЇЇ подані:я_
6.1. Підтвердження про участь у П (обласному) етапі Гри у двох вікових

групах  Ґсєреа#я  z.  сmсїрg4и/  надсилається  до  20  квітня  2020  року  на  адресу
комунального   позашкільного   навчального   закладу   «Центр   національно-
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівсько.і. молоді» (14008,
м.   Чернігів,   вул.   Нахімова,   3;   етіектронна   адреса  -   сепtг_dutе@ukг.пеt,
тел64-31-17.Контактнаособа-дороие#коОле#сzJллz.6#сі/.

6.2. У мандатну комісію в день за.і.зду за місцем проведення Гри подаються
наступні документи :

• наказ місцевих органів управління освітою щодо направлення рою на П
(обласний)   етап   гри,   призначення   керівників,   заступників,   виховників,
відповідальнж за життя  і  здоров'я  дітей під час Гри та в дорозі  (з мокрою
печаткою);

-іменна заявка рою за встановленою формою згідно зі зразком (додаток 1),
завірена начальником місцевих органів управління освітою а також ]іікарсько-
фізкультурним диспансером або районною лікарнею (окрім ФАПу);-повний  список  делегаці.і.,  завірений  «мокрою  печаткою»  структурного
підрозділу  з  питань  освіти  органів  місцевого  самоврядування  за  формою
(додаток 2);- паспорти учасників;

-згоди  на  обробку  персональних  даних  на  кожного  учасника  рою  та
керівників   згідно   зі   зразком   (додаток   3).   Обробка   персональних   даних
учасників    здійснюється    відповідно    до    Закону    Укра.і.ни    «Про    захист
персональних даних» ;

-страховий поліс на членів рою;
-учнівські квитки  або  довідки з 'місця навчання з  фотографією, завірені

печаткою, що перекриває фотографію на одну третину, підписані директором
(керівником) освітнього закладу за 2019/2020 навчальний рік;-медичні книkки (картки) на керівника, заступника та виховника рою.
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VІІ. Умови прийому та розміщення команд
7.1. На місце проведення П (обласного) етапу Гри (дитячий табір «Юний

турист»,   урочище   <dTора-1»,   с.   Количівка,   Іванівська   ОТТ   Чернігівського
району ЧернігівськоЇ області) ро.і. прибувають самостійно.

7.2. Ро.і. розміщуються в польових умовах (наметах). Місце встановлення
наметів, облаштування біваку визначається комендантом під час установчогq
семінару дjи керівників роЇв - переможців (призерів) І етапу Гри. Ро.і. повинні
мати все необхідне спорядження для організаці.і. польового табору.

7.3 . Харчування учасників самостійне.
7.4.  У  день  закінчення П  (  обласного)  етапу Гри  ро.і. повинні  прибрати

територію польового табору та здати .і-і. коменданту до закриття Гри.
7.5. Ро.і. від"і.жджають самостійно.

VІІІ. Перелік необхідного спорядження

8.1.     Ройове:
-намети на рій (обов'язково з тентами);
- спальники для кожного учасника;
- каремати (ки]іимки) для кожного учасника;
- ліхтарики;
- медична аптечка;
8.2.    Індивідуальне (особисте):
- одяг і взутгя з урахуванням добових ко]іивань температури та негоди;
- ложка, кружка, миска;
-засоби санітарі.і. та гігієни.
8.3.    Набір посуду та спорядження д]ія приготування Їжі.
8.4.     Продукти харчування для рою на всі дні ііроведення П (обласного)

етапу Гри.

ІХ. Підведення підсумків
9.1. Підсумки підводяться у кожному виді програми.
9.2. Місця ро.і.в у загальному заліку визначаються за найменшою сумою

місць в кожному заліковому виді прокрами.
За однаково.і. суми місць перевага надається рою, який посів вище місце у

відповідності до пріоритету конкурсів (змагань):
середня вікова гDvпа..
- конкурс строю та пісні «Впоряд»;
-інтелектуальний конкурс «Відун»;
- конкурс «Стрільба»;
- конкурс «Рятівник»;
-конкурс «Туристсько-спортивна смуга перешкод»;
• змагання «Пластун» ;
- силові змагання «Перетягування линви»;
-конкурс «Таборування» (коефіцієнт -0,5).
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старша ві,кова група:
- конкурс строю та пісні «Впоряд»;
-інтелектуальний конкурс «Відун»;
- конкурс «Стрільба»;
- конкурс «Рятівник»;
- конкурс «Смуга перешкод»;
-конкурс «ІПастун»;
-змагання «Метання іранати»»;
-конкурс «Таборування» (коефіцієнт -0,5).

Рій, який не взяв участь в одному чи більше конкурсі (змаганні) програми
або результати якого було скасовано, займає місце після ро.і.в, які мають більш
повний залік.

Х. Нагородження переможців
10.1.  Ро.і., які  посіли  1,  2,  3  місця  в загальному заліку  ҐсєреО#я  z. с77єор2и

бz.кобz.   єf?у73#/,    нагороджуються   дипломами    Управління    освіти    і   науки
ЧернігівськоЇ облдержадміністраці.і. та кубками.

10.2.   Ро.і.-переможці   /серєа#я   Z.   сmсZрисZ   бZ.коGZ.  єf?у7єс{/   в   окремих  видах
змагань  та  конкурсах  П  (обласного)  етапу  Гри  нагороджуються  грамотами
комунального   позашкільного   навчального   закладу   «Центр   національно-
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівсько.і. молоді».

ХІ. Фінансування
11.1.  Витрати  на  підготовку  і  проведення  ІІ  (обласного)  етапу  Гри  й

нагородження    переможців   у   двох   вікових   ірупах   (серєО#я    Z.   с77qсZрисZ/
здійснюються  за  рахунок  коштів  комунального  позашкільного  навчального
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства
учнівсько.і.    молоді»    та/або    інших    джерел,    не    заборонених    чинним
законодавством.

11.2. Витрати, пов'язані з участю ро.і.в у П (обласному) етапі Гри (про.і.зд до
місця  проведення  П  етапу  Гри  та  у  зворотному  напрямку,  відрядження
керівника, заступника керівника і виховника рою, харчування та страхування
учасників    на    період    проведення    П    етапу    Гри,    матеріально-технічне
укомплектування  рою  і  придбання  необхідного  спорядження,  одностро.і.в)
здійснюються  за  рахунок  організаці.і.,  що  відряджає  рій  та/або  за  рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством.
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додаток 1

ЗDазок іменноЇ заявки

зАтвЕрджую
Начальник структурного
підрозділу з питань освіти
райдержадміністраці.і., органу
управління освітою орішів
місцевого самоврядування

(підпис)

Щрізвище , ініціали)
«»
(пfбґБпіка)

2020

У   суддівську   колегію   П   (обласного)   етапу   ВсеукраЇнсько.і.   дитячо-
юнацько.і.  військово-патріотично.і.  гри  «Сокіл»  («джура»)  (середня  (старша)
вікова крупа)

імЕннА  зАявкА
(структурний підрозділ з питань освіти райдержадм tн істраці.Ї,орган управління освітою органів місцевого самоврядування)

направляє для  участі у П  (обласному)  етапі  Всеукра.і.нсько.і. дитячо-юнацько.і.
військово-патріотично.і.  гри  «Сокіл»  («джура»)  у  середній  (старшій)  віковій
крупі рій /#сZзGсї рою/ у такому складі :

NQ Прізвище, ім'я, дата Заклад освіти, дозвіл лікаря на
з/п по батькові учасника народження клас участь у грі, печаткалікувальногозакладу

2` з 4 5

8.

Керівник рою
(підтс)

(підпис)
Заступник керівника рою

Виховник рою
(підтс)

Всього допущено до гри -

Печатка
лікувального закладу

лікар

(прізвuще, ім'я, по батькові)

(прізвuще, ім'я, по батькові)

(прізвще, ім'я, по батькові)

чоловік.
(протсом)

(підтс) (прізвще, ім'я по батькові)



і

додаток 2

±пазок повного списку делегацj±.

файону, міста, терйторіально.і. іромади)

Ngз/п П.І.Б. (повністю) посада датанародження домашня адреса моб.телефон

1.

11.

Начальник відділу освіти (управління)

м.п.
щідтс) Прізвuще, ініцісuіи)
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додаток 3

Зра±Qк згоди на обDобкv пеDсональних_дащ

дО СУддіВСЬКО.1. КОЛеГі.1.  П
(обласного) етапу В сеукра.і.нсько.і.
дитячо-юнацькоЇ військово-
патріотично.і. іри «Сокіл» («джура»)

(прізвuще, ім'я, по батькові)

згодА
на обробку персональних даних

Відповідно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  захист  персональних  даних»  даю
згоду на обробку мо.і.х персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження, інформація стосовно спортивного розряду, результатів виступів на
П  (обласному)  етапі  ВсеукраЇнсько.і.  дитячо-юнацькоЇ  військово-патріотично.і.
іри «Сокіл» («джура») та .і.х оприлюднення в протоколах змагань.

Відповідно до статті 8 Закону Укра.і.ни «Про захист персональних даних»
мені роз'яснено мо.і. права.

«»

підпис
(прізвuще, ім'я, по

2020 року

батькові учасника або

Щідпис учасника грu)

підтверджую.
керівнuка, заступника, вшовника)

директор закладу освіти
(абоначальниквідділувідділу/управлінняосвіти)

м.п. аідrшс) Щрізвuще, ініціали)


