ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
С0 оіо$________

Ужгород

№

________

Про проведення у 2018/2019 навчальному
році шкільних,
І
та
II
етапів
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 04.09.2018
,№ 966 „Про проведення у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)”, з метою подальшого
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2018/2019 навчальному році в області шкільний,
І (районний, міський, в ОТГ) та II (обласний) етапи Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (далі - гра „Сокіл”
(„Джура”)) у терміни:
шкільний етап - у закладах загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти - упродовж квітня 2019 року;
I етап - серед переможців попереднього етапу - упродовж травня 2019
року у формі 3 - 5-денного таборування. Команди закладів професійної
(професійно-технічної) освіти беруть участь у І етапі відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
II етап - серед переможців І етапу - упродовж травня-червня 2019 року
у формі таборування.
2. Призначити Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій
і спорту учнівської молоді відповідальним за організаційне, методичне і
практичне забезпечення усіх етапів проведення конкурсу.
3. Закарпатському центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді (Мошак М.І.) спільно із Закарпатським інститутом
післядипломної педагогічної освіти (Палько Т.В.):
3.1.
До 1 жовтня 2018 року надати департаменту освіти і науки
облдержадміністрації пропозиції до складу обласного штабу гри з числа
представників системи молоді та спорту і культури, представників військових
комісаріатів, громадських об’єднань, воїнів АТО та волонтерів.
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3.2. До 15 жовтня 2018 року розробити (оновити) та розмістити на вебсайтах методичні рекомендації з питань організації проведення заходів гри у
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти,
проведення шкільного, І та II етапів гри „Сокіл” („Джура”).
3.3. До 1 листопада 2018 року провести семінар-практикум для
відповідальних за організацію гри „Сокіл” („Джура”) у районах (містах, в ОТГ),
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та
позашкільної освіти.
3.4. До 20 квітня 2019 року провести підготовку членів таборової
старшини та суддівської колегії, у тому числі з представників громадських
організацій, воїнів АТО та волонтерів, для забезпечення виконання програми
таборувань І етапу гри „Сокіл” („Джура”), до 20 травня 2019 року - підготовку
членів таборової старшини та суддівської колегії для виконання програми
таборування II етапу гри „Сокіл” („Джура”).
4.
Закарпатському центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді (Мошак М.І.) передбачити в бюджеті закладу на 2019 рік
кошти для проведення II етапу та участь команди-переможця у III етапі гри
'„Сокіл” („Джура”).
5. Начальникам місцевих органів управління освітою:
5.1.
До 14 жовтня 2018 року створити та затвердити розпорядженням
голови райдержадміністрації (міського чи сільського голови) чи іншим
розпорядчим документом штаб І етапу гри „Сокіл” („Джура”) з числа
представників відповідної державної адміністрації (органу місцевого
самоврядування), органів управління освіти, молоді та спорту, культури,
фінансів, військових комісаріатів, громадських організацій, воїнів АТО та
волонтерів. Копії розпорядчих документів до 20 жовтня 2018 року надіслати
Закарпатському центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської
молоді за адресою: вул. Висока, 8, м. Ужгород, 88000, тел.: (0312) 234145,
232569, 2аксепїоііг@цтаі1.сот.
5.2.
Передбачити
в бюджетах
відповідної
адміністративнотериторіальної одиниці на 2019 рік кошти для проведення І етапу та участь
команди-переможця у II етапі гри „Сокіл” („Джура”). Взяти до уваги, що
фінансування участі закладів професійної (професійно-технічної) освіти у І та,
у разі перемоги, II етапах гри „Сокіл” („Джура”) здійснюється за рахунок
коштів їх бюджетів.
6.
Начальникам місцевих органів управління освітою, керівникам
закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та
позашкільної освіти області:
6.1. Передбачити у планах роботи на 2018/2019 навчальний рік заходи
щодо розвитку гри „Сокіл” („Джура”).
6.2. Створити в закладах освіти відповідно до Положення про гру
„Сокіл” („Джура”) учнівське козацьке самоврядування: рої молодших
школярів, рої школярів середніх класів і рої школярів старших класів.
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6.3. Залучати у статусі виховників та інструкторів осіб, старших
18 років, із числа педагогів, громадських активістів, які мають достатній рівень
підготовки, практичний досвід проведення гри „Сокіл” („Джура”), для
допомоги в методичній підготовці відповідальних за її організацію і проведення
в закладах освіти, а також для підготовки ройових.
6.4. Відрядити відповідальних працівників для участі у заходах,
передбачених пунктами 3.3 і 3.4 цього наказу.
6.5. Організувати належне проведення у закладах освіти шкільного етапу
гри „Сокіл” („Джура”).
6.6. Забезпечити належне проведення І етапу та відрядження командипереможця для участі у II етапі гри „Сокіл” („Джура”).
6.7. До 25 травня 2019 року надати Закарпатському центру туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді звіти про проведення
шкільного та І етапів гри „Сокіл” („Джура”) за формами у додатку та заявку на
участь у II етапі гри „Сокіл” („Джура”).
7.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора департаменту - начальника управління освіти та науки
ЗТТевепю М .М .

Г. Сопкова

Додаток
до наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації 06.09.2018 № Л О Ї

Інформація
про проведену роботу щодо впровадження у навчальних закладах
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”) у 2019 році

1.
Заходи, проведені у рамках гри „Сокіл” („Джура”) (в описовій
формі), а також:

Кількість гуртків
козацьколицарського
виховання

Кількість учнів,
охоплених грою
„Сокіл”
(„Джура”)

Сума коштів та їх
джерела,
витрачених на
проведення заходів
із гри „Сокіл”
(„Джура”)

Сума коштів,
витрачених на
проведення
І етапу, та
їх джерела

2.
Узагальнити підсумки проведення І етапу гри „Сокіл” („Джура”)
(в описовій формі), а також:
2.1. Список роїв-учасників гри „Сокіл” („Джура”), які брали участь у
І етапі:
Адреса
Контактний
Назва
Навчальний
Прізвище та ім’я
навчального
телефон
рою
заклад
керівника рою
закладу
керівника рою

2.2. Список педагогів і громадських активістів, що були залучені як
таборова старшина до проведення таборування під час І етапу гри „Сокіл”
(„Джура”): __________________
Прізвище Посада у таборовій Назва закладу освіти або
Контактний
та ім’я
старшині
громадської організації
телефон

Виконавець,
моб. телефон

