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2017 р.

№

Ь9ЯУ

м.Київ

Про організацію та проведення
у КИЇВСЬКІЙ області Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
у 2017/2018 навчальному році
Відповідно до Указу Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Пре
заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл)
(«Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 13 червня 2012 року № 687, зареєстрованим у Міністерстві юстиці
України 03 липня 2012 року за № 1094/21406, наказу Міністерства освіти і наукі
України від 31 березня 2014 року № 276 «Про внесення змін до Положення пр(
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2014 року за N
436/25213, наказу Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2017 року N
1278 «Про проведення у 2017-2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), Програми розвитю
системи освіти Київської області на 2016-2018 роки у новій редакції (напрям '
«Позашкільна освіта»), затвердженої рішенням Київської обласної ради від X .
травня 2017 року № 298-14-УІІ, Програми національно-патріотичного виховання і
Київській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласно
ради від 19 травня 2017 року № 316-14-VII, розпорядження голови Київсько
обласної державної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 609 «Про утворенні
обласного штабу з організації та проведення у Київській області у 2017-201 і
навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної грі
«Сокіл» («Джура») та з метою національно-патріотичного виховання учнівсько
молоді на засадах козацько-лицарських традицій, формування у неї активно
громадянської позиції та готовності до захисту Батьківщини
і

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо проведення у закладах освіти області
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»), що додається.
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2. Провести у червні 2018 року на базі Комунального закладу Київської
обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат IIIII ступенів - центр реабілітації» II (обласний) етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), далі - Гра.
3. Керівникам місцевих органів управління освітою:
3.1. забезпечити проведення І (районного, міського) етапу Гри у квітнітравні 2018 року;
3.2. надати підсумкові протоколи та узагальнену інформацію про
проведення І (районного, міського) етапу Гри Комунальному закладу Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» до 01 червня 2018
року;
3.3. забезпечити участь команд-переможців І (районного, міського) етапу
у II (обласному) етапі Гри.
4. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І.Г.) забезпечити інформаційнометодичний супровід Гри.
5. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей
та юнацтва Київщини» (Нестерук Т. В.) організувати проведення II (обласного)
етапу Гри.
6. Витрати на проведення II (обласного) етапу Гри здійснити за рахунок
коштів обласного бюджету та залучених коштів.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
департаменту - начальника управління комунальних навчальних закладів
Осипенко Ж.Ж.

Директор департаменту

В.Б. Рогова

Затверджено
наказ департаменту освіти і науки
Київської обласної державної
адміністрації
від о£уч&ил іЩ^рьіу^з
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ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
№

Назва заходу

1.

Сформувати робочі органи
(обласний, районні, міські штаби) з
проведення гри «Сокіл» («Джура»)

2.

Провести І (районні, міські) етапи
гри «Сокіл» («Джура»)

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Підготувати для розгляду на
апаратній нараді ДОН питання
«Про стан підготовки та організації
обласного етапу гри «Сокіл»
(«Джура»)»
Провести майстер-клас з видів
змагань та конкурсів для
керівників роїв
Провести нараду суддів II
(обласного) етапу гри «Сокіл»
(«Джура»)
Провести II (обласний) етап гри
«Сокіл» («Джура»)
Підготувати узагальнену
інформацію про проведення гри
«Сокіл» («Джура»)
у 2017/2018 навчальному році
Забезпечити участь роюпереможця II (обласного) етапу гри
«Сокіл» («Джура») у III
(всеукраїнському) етапі
Активізувати інформаційнороз'яснювальну роботу в закладах
освіти щодо основних завдань гри

Термін
виконання

Виконавці

до 1 грудня
2017 року

Департамент освіти
і науки КОДА,
місцеві органи
управління освітою

квітень травень
2018 року

Місцеві органи
управління освітою

до 1 квітня
2018 року

КЗ КОР «ЦТДЮК»

березеньквітень
2018 року
березеньквітень
2018 року
червень
2018 року

КЗ КОР «ЦТДЮК»

КЗ КОР «ЦТДЮК»
КЗ КОР «ЦТДЮК»

червень
2018 року

КЗ КОР «ЦТДЮК»

липень
2018 року

КЗ КОР «ЦТДЮК»,
місцеві органи
управління освітою

постійно

Місцеві органи
управління освітою,
керівники закладів
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«Сокіл» («Джура»)
Сприяти розширенню мережі
гуртків та творчих об'єднань
козацько-лицарського виховання
10. «Джура», «Хортинг», «Козацький
гопак», «Козацька школа»,
«Лицарська звитяга» тощо у
закладах освіти
Забезпечити висвітлення
проведення гри «Сокіл» («Джура»)
11.
у засобах масової інформації, на
сайтах закладів освіти
Проводити навчально-тренувальні
вишколи, таборування учнівської
молоді та козацьких підрозділів
12.
спільно з громадськими
козацькими організаціями,
військовими комісаріатами
Забезпечити запровадження у
закладах освіти області
інноваційних освітньо-виховних
13.
технологій патріотичного
виховання, розроблених на основі
козацької педагогіки

освіти

постійно

Місцеві органи
управління освітою,
керівники закладів
освіти

постійно

Департамент освіти
і науки КОДА,
місцеві органи
управління освітою,
керівники закладів
освіти

постійно

Місцеві органи
управління освітою,
керівники закладів
освіти

постійно

КВНЗ КОР
«Академія
неперервної освіти»

