
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

від 0$ уЩЩЩШ,2022 р. Чернігів № Щ __________

Про проведення у  2022/2023 
навчальному році Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
у  закладах освіти області

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, 
затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2018 року № 845 (далі -  Положення про Гру), наказу Міністерства 
освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 527 «Про деякі питання 
національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання 
таким, що втратив чинність, наказу. Міністерства освіти і науки України від 
16 червня 2015 року № 641», наказу Міністерства освіти і науки України від 
12 жовтня 2022 року № 902 «Про проведення у 2022/2023 навчальному році 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)», ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), з метою національно-. 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

н а к а з у ю :

1. Провести у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі -  Гра) з дотриманням 
законодавства України про введення воєнного стану та в частині запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусною інфекцією 8АЯ8-СоУ-2, для трьох вікових 
категорій учасників: «Джура-Оборонець» -  15-17 років (далі -  старша вікова 
група); «Джура-Сокіл» -  11-14 років (далі — середня вікова група); «Джура- 
Котигорошко» -  6-10 років (далі -  молодша вікова група).

2. Затвердити річний план організації та проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» у 2022/2023 
навчальному році (згідно з додатком).
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3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського (ректор Анатолій Заліський) сприяти організації та 
проведенню обласного семінару-практикуму для організаторів початкового та
I етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») і впровадженню нових форм роботи в рамках Гри з використанням 
онлайн платформ та дистанційних технологій.

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

1) забезпечити організацію та проведення у травні-червні 2023 року
II (обласного) етапу Гри у формі 5-7 денного таборування або з використанням 
онлайн платформ та дистанційних технологій (у разі неможливості проведення 
заходу в офлайн форматі) для всіх вікових груп;

2) організувати у березні 2023 року проведення обласного семінару- 
практикуму для організаторів початкового та І етапів Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

3) організувати та провести у травні 2023 року обласний установчий 
семінар керівників роїв-переможців І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

4) організувати та провести у березні-квітні 2023 року обласний семінар- 
практикум з підготовки членів таборової старшини та суддівської колегії, у 
тому числі із представників громадських об'єднань та осіб, які брали участь в 
Антитерористичній операції, Операції Об'єднаних сил у Донецькій та 
Луганській областях, і у заходах, необхідних для забезпечення оброни України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
російської федерації проти України, і волонтерів, для забезпечення виконання 
програми таборувань І та II етапів Гри (далі — семінар-практикум);

5) залучити до участі в організації та проведенні заходів Гри громадські 
об’єднання патріотичного спрямування, заклади позашкільної освіти;

6) здійснити методичний супровід підготовки роїв-учасників Гри у 
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та позашкільної освіти, проведення виховних заходів щодо 
формування в учасників Гри національних цінностей, патріотизму та 
національної свідомості на прикладах героїчної боротьби Українського народу 
за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та 
державності, формування цінностей здорового способу життя молоді;
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7) впроваджувати нові форми роботи в рамках Гри з використанням 
онлайн платформ та дистанційних технологій;

8) здійснити методичні заходи щодо участі роїв-переможців/роїв-призерів 
І етапу у II етапі Гри;

9) забезпечити підготовку роїв-переможців/роїв-призерів II (обласного) 
етапу до участі у III (Всеукраїнському) етапі Гри (всіх вікових груп).

5. Відділам (управлінням) освіти виконавчих органів місцевого 
самоврядування:

1) сприяти розвитку в закладах освіти, відповідно до Положення про Гру, 
учнівського козацького самоврядування, в тому числі шляхом створення 
куренів;

2) забезпечити організацію та проведення у 2023 році І етапу Гри у формі 
підсумкового наметового таборування або з використанням онлайн платформ 
та дистанційних технологій (у разі неможливості проведення заходу в офлайн 
форматі);

3) забезпечити участь роїв-переможців/роїв-призерів І етапу у II етапі Гри;

4) організувати протягом навчального року проведення семінарів- 
практикумів для відповідальних за проведення Гри в закладах загальної 
середньої та позашкільної освіти у містах, селищах та селах;

5) сприяти участі членів таборової старшини та суддівської колегії І етапу 
Гри у обласному семінарі-практикумі;

6) забезпечити методичний та організаційний супровід підготовки роїв- 
учасників Гри в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, 
проведення виховних заходів щодо формування у учасників Гри національних 
цінностей, патріотизму та національної свідомості на прикладах героїчної 
боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, 
ідеалів свободи, соборності та державності, формування цінностей здорового 
способу життя молоді;

7) забезпечити участь організаторів Гри, виховників роїв у семінарах- 
тренінгах за програмою «Школа виховників джур»;

8) впроваджувати нові форми роботи в рамках Гри з використанням 
онлайн платформ та дистанційних технологій.
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6. Закладам загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та позашкільної освіти:

1) передбачити в планах роботи на 2022/2023 навчальний рік заходи щодо 
розвитку Гри;

2) забезпечити, відповідно до Положення про Гру, діяльність учнівського 
козацького самоврядування, в тому числі шляхом створення куренів;

3) забезпечити організацію та проведення початкового етапу Гри в 
закладах освіти у формі підсумкового наметового таборування або з 
використанням онлайн платформ та дистанційних технологій (у разі 
неможливості проведення заходу в офлайн форматі);

4) забезпечити участь роїв-переможців початкового етапу у І етапі Гри;

5) впроваджувати нові форми роботи в рамках Гри з використанням 
онлайн платформ та дистанційних технологій;

6) залучати осіб старших 18 років у статусі виховників та інструкторів із 
числа педагогічних працівників, студентів та громадських активістів.

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

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

ш



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

від О І І І Ш ї І  № Щ

Річний план організації та проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») у 2022/2023 навчальному році

№
з/п Завдання Терміни

виконання Відповідальні

1

Розробити та затвердити річний 
план організації та проведення 
Гри у 2022/2023 навчальному 
році.

При 
затвердженні 
планів роботи

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
керівники органів 

управління освітою 
органів місцевого 
самоврядування, 

керівники закладів 
освіти, ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ»

2

Сформувати кошториси 
проведення початкового, І та II 
етапів Гри з урахуванням усіх 
вікових груп.

При 
затвердженні 
обласного та 

місцевих 
бюджетів

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
керівники органів 

управління освітою 
органів місцевого 
самоврядування, 

керівники закладів 
освіти, ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ»

3

Провести інформаційно- 
роз’яснювальну роботу 3 
батьками учнів щодо 
доцільності впровадження та 
розвитку гри як ефективної 
системної роботи 3 
національно-патріотичного 
виховання учнів.

Листопад 
2022 року

§

Керівники закладів 
освіти, керівники 

органів управління 
освітою органів 

місцевого 
самоврядування

4

Для впровадження і розвитку 
Гри в учнівському середовищі 
закладу освіти налагодити 
гурткову роботу згідно вимог 
Положення про Гру шляхом' 
створення куренів або роїв та

Листопад 
2022 року

Керівники закладів 
освіти, керівники 

оргащв управління 
освітою органів 

місцевого 
самоврядування



2

№
з/п Завдання Терміни

виконання Відповідальні

організації їхньої діяльності як 
гуртків учнівського 
самоврядування.

5
Видати накази про проведення 
Гри в області, містах, селищах 
та селах, закладах освіти.

Листопад 
2022 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
керівники органів 

управління освітою 
органів місцевого 
самоврядування, 

керівники закладів 
освіти, ГІНЗ «Центр 

Ш1ВТКУМ»

6

Організувати фінансове 
забезпечення для виконання 
заходів згідно річного плану 
проведення Гри в 2022/2023 
навчальному році в закладах 
освіти, селищах, селах, містах 
та області.

Протягом
навчального

року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
керівники органів 

управління освітою 
органів місцевого 
самоврядування, 

керівники закладів 
освіти, ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ»

7

Надати інформацію щодо 
затвердження місцевих штабів з 
проведення І етапу Гри 
відповідно до 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) на електронну адресу 
комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного 
виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської 
молоді»: centr_dute@ukr.net.

До
01 грудня 
2022 року

«і

Керівники органів 
управління освітою 
органів місцевого 
самоврядування

9

mailto:centr_dute@ukr.net
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№
з/п Завдання Терміни

виконання Відповідальні

8

Провести моніторинг щодо 
затвердження місцевих штабів з 
проведення Гри відповідно до 
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).

Грудень 
2022 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»

9

Розробити та затвердити Плани 
підготовки та проведення 
початкового, І та II етапів Гри 
для всіх вікових груп.

Лютий- 
березень 

2023 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
керівники органів 

управління освітою 
органів місцевого' 
самоврядування, 

керівники закладів 
освіти, ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ»

10

Здійснювати моніторинг стану 
готовності проведення 
підсумкових таборувань 
початкового та І етапів Гри.

Березень 
2023 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»

11

Провести обласний семінар- 
практикум для організаторів 
початкового та І етапів 
Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»).

Березень 
2023 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»

12

Організувати та провести 
обласний семінар-практикум з 
підготовки членів таборової 
старшини та суддівської колегії 
для забезпечення виконання 
програми таборувань І та 
II етапів Гри.

Березень- 
квітень 

2023 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»#
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№
з/п Завдання Терміни

виконання Відповідальні

13 Провести початковий етап Гри 
в закладі освіти.

Квітень 
2023 року

Керівники закладів 
освіти

14

Провести І етап Гри у формі 
таборування або з 
використанням онлайн 
платформ - та дистанційних 
технологій (у разі неможливості 
проведення заходу в офлайн 
форматі).

Квітень- 
травень 

2023 року

Керівники органів 
управління освітою 
органів місцевого 
самоврядування

15

Надати інформацію про 
проведення І етапу Гри (форма 
проведення (онлайн, офлайн), 
тривалість таборування 
(кількість днів для офлайн 
етапу), кількість роїв, кількість 
дітей-учасників) на електронну 
адресу комунального 
позашкільного навчального 
закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, 
туризму та краєзнавства 
учнівської молоді»: 
сепії dute@ukr.net.

До 15 травня 
2023 року

Керівники органів 
управління освітою 
органів місцевого 
самоврядування ‘

16
Провести моніторинг щодо 
результатів проведення І етапу 
Гри.

Травень 
2023 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»

17

Провести обласний установчий 
семінар керівників роїв- 
переможців І етапу 
Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»).

Травень 
2023 року

ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»

18

Провести II (обласний) етап Гри 
у формі таборування або з 
використанням онлайн 
платформ та дистанційних 
технологій (у разі неможливості 
проведення заходу в офлайн 
форматі).

*
Травень- 
червень 

2023 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
ВДЗ «Центр 
НПВТКУМ»
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19

Організувати проведення 
навчально-тренувальних зборів 
для підготовки роїв- 
переможців/роїв-призерів
II (обласного) етапу до участі в
III (Всеукраїнському) етапі Гри 
(середня та старша вікові 
групи).

Червень- 
липень 

2023 року

ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»

20
Сприяти участі роїв- 
переможців/роїв-призерів 
II етапу у III етапі Гри.

Липень, 
серпень 

2023 року

Управління освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ»

Директор
ПНЗ «Центр НПВТКУМ»
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