
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З  

05 грудня 2019 року  № 176 

Про проведення в Богуславському районі  

Всеукраїнської дитячо-юнацької  

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

у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 

адміністрації від 18 листопада 2019 р. № 305 «Про проведення в Київській 

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

(«Джура») у 2019/2020 навчальному році», Стратегії національно-

патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 

травня 2019 року № 286, 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», наказів Міністерства 

освіти і науки від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції  

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» та від 24.10.2019 № 1342 «Про проведення у 2019/2020 

навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), листа Міністерства освіти і науки України від 14.11.2018 № 

1/9-700 щодо Умов проведення Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про 

роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), Програми національно-патріотичного виховання в 

Київській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Київської 

обласної ради від 19.05.2017 № 316-14-VІІ, та з метою національно-

патріотичного виховання учнівської молоді на засадах козацько-лицарських 

традицій, формування у неї активної громадянської позиції та готовності до 

захисту Батьківщини 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2019/2020 навчальному році районний етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), далі – гра, для 

двох вікових категорій учасників: 15-17 років (старша вікова група), 11-14 років 

(середня вікова група) у травні 2020 року. 

2. Затвердити план заходів щодо проведення в Богуславському районі 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («джура») у 2019/2020 

навчальному році та склад організаційного комітету з проведення в 
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Богуславському районі І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2019/2020 навчальному році, 

що додається. 

3. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

3.1. забезпечити участь команд для старшої і середньої вікових груп у І 

(районному) етапі гри; 

3.2. сприяти розвитку в закладах освіти учнівського козацького 

самоврядування шляхом створення куренів. 

4. Богуславському центру дитячої та юнацької творчості (Н. Луценко): 

4.1 забезпечити інформаційно-методичний супровід гри; 

4.2. організувати проведення І (районного) етапу гри для старшої і 

середньої груп; 

4.3. організувати проведення протягом 2019/2020 навчального року 

семінарів-практикумів для відповідальних за проведення гри в закладах 

загальної середньої освіти. 

5. Методисту РМК С. Мацаєнку забезпечити розміщення даного наказу на 

офіційному сайті районного методичного кабінету відділу освіти Богуславської 

райдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня за дня підписання 

цього наказу. 

6.Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста РМК 

М. Графінову.  

7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу РМК                     

О. Вергелес. 

 

Начальник відділу        Оксана ПОЛІЩУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

Богуславської районної  

державної адміністрації 

від 05.12.2019 року № 176 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

щодо проведення І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в 2019/2020 навчальному році 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1. 

Сформувати робочі органи 

проведення гри «Сокіл» 

(«Джура») 

до 1січня 

2020 року 

Відділ освіти 

Богуславської РДА 

2. 

Підготувати для розгляду на 

апаратній нараді відділу освіти 

питання «Про стан підготовки та 

організації районного етапу гри 

«Сокіл» («Джура»)» 

до 1 квітня 

2020 року 

Богуславський 

ЦДЮТ 

3. 

Провести майстер-клас з видів 

змагань та конкурсів для 

керівників роїв 

лютий - 

квітень 

2020 року 

Богуславський 

ЦДЮТ 

4. 

Провести І (районний) етап гри 

«Сокіл» («Джура») для старшої і 

середньої вікових груп 

травень 

2020 року 

Богуславський 

ЦДЮТ 

5. 

Забезпечити участь роїв-

переможців І (районного) етапу 

гри «Сокіл» («Джура») у ІІ 

(обласному) етапі гр. «Сокіл» 

(«Джура») 

червень 

2020 року 
Відділ освіти 

6. 

Активізувати інформаційно-

роз’яснювальну роботу в 

закладах загальної середньої 

освіти щодо основних завдань гри 

«Сокіл» («Джура») 

постійно 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

7. 

Сприяти розширенню мережі 

гуртків та творчих об’єднань 

козацько-лицарського виховання 

«Джура», «Хортинг», «Козацький 

гопак», «Козацька школа», 

«Лицарська звитяга» тощо у 

навчальних закладах 

постійно 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 
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Продовження  таблиці  

8. 

Забезпечити відповідно до 

Положення про гру діяльність 

учнівського козацького 

самоврядування шляхом 

створення куренів. 

постійно 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

9 

Забезпечити висвітлення 

проведення гри «Сокіл» 

(«Джура») у засобах масової 

інформації, на сайтах навчальних 

закладів 

постійно 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

10. 

Проводити навчально-

тренувальні вишколи, 

таборування учнівської молоді 

спільно з громадськими 

козацькими організаціями, 

органами культури, спорту, 

військовими комісаріатами 

постійно 

Відділ освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

11. 

Забезпечити запровадження в 

закладах загальної середньої 

освіти району інноваційних 

освітньо-виховних технологій 

патріотичного виховання, 

розроблених на основі козацької 

педагогіки. 

постійно 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

 


