
 

УКРАЇНА 

РУДКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

 

27 жовтня 2021 року                         с.Рудка                                            № 

 

Про організацію та проведення 

Всеукраїнської дитячо-юнацької  

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

у 2021 – 2022 навчальному році  

       Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської 

міської ради «Про організацію та проведення Всеукраїнської дитячо-

юнацької  військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») серед учнів 

закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної 

громади  у 2021 – 2022 навчальному році» від 27.10.2021 №142 та з метою 

виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої 

самосвідомості та активної громадської позиції, 
  

НАКАЗУЮ: 

  1.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Касянчик Н.С.: 

 

 1.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») (далі Гра) серед учнів 

закладів загальної середньої  освіти Вараської міської територіальної 

громади у 2021-2022 навчальному році 

 1.2. Розробити План заходів щодо проведення дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») (далі Гра) в закладах загальної 

середньої освіти за орієнтовним планом, що додається.  

                                                                                   до 3 листопада2021 року;      

1.3. Організувати та провести шкільні етапи Гри для середньої та старшої 

вікових груп для учнів 6-9класів за участю класних керівників 6-9 класів 

                                                             листопад 2021 року - квітень 2022 року; 

1.4. Забезпечити участь шкільних команд (роїв) у міському етапі Гри 

                                                                                                травень  2022 року. 

2.Затвердити орієнтовний план заходів щодо проведення Гри в закладі у 

2021-2022 навчальному році, що додається; 

3.Затвердити «Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”)» шкільного етапу Гри у 2021-

2022навчальному році 

4.Затвердити склад організаційного  та суддівського комітету щодо 

підготовки та  проведення Гри серед учнів закладу у 2021-2022 

навчальному році, що додається                                                                                                         

   до 15листопада 2021року        



5.Вчителю історії Федчук Ю.А. провести інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед учасників освітнього процесу щодо значення Гри в системі 

військово-патріотичного виховання дітей, ознайомити із змістом та 

формами проведення заходів 

                                                                                     до 3листопада 2021 року;   

 6.Призначити відповідальним за організацію та проведення Гри в  закладі 

вчителя фізкультури Федчука В.С.                                                                                    

    до 10 листопада 2021 року; 

  7.Медичній сестрі Іщик С.В. здійснити медичний контроль за станом 

здоров’я учасників масових заходів, обслуговувати  масові заходи; 

проводити інструктажі  відповідальних за санітарно-гігієнічну роботу, 

навчати надавати першу долікарську допомогу; комплектувати медичні 

аптечки. 

      

8.Контроль за виконанням даного  наказу доручити заступнику з 

навчально-виховної роботи Касянчик Н.С. 

 

 

      Директор                    Світлана Мельник 

З наказом ознайомлені:                          Н.Касянчик                          Ю.Федчук 

                                                              Ю.Ващеня                             Н.Клімук 

                                                               В.Федчук                               В.Савонік                              

С.Іщик  

 

Додаток №1 

до Наказу№     від 27.10.2021 

Директор              Світлана Мельник  

 

 

План заходів 

щодо проведення Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – 

патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (далі Гра) в Рудківському закладі 

загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади у 2021-

2022 навчальному році 

 

№ 

з/п 

              Назва заходу Термін 

 проведення 

Виконавці 

1. Інструктивно – методичні наради з 

учасниками освітнього процесу 

щодо організації і проведення Гри 

Впродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

3.  Створення роїв. Заходи з 

організації учнівського 

самоврядування. Розробка Умов 

проведення «Дня козака»  

(періодично - один раз на тиждень, 

місяць чи квартал) у формі 

Листопад  

2021 року- 

квітень 2022 

року 

Педагог– 

організатор, 

класні 

керівники 



рольової організації 

самоврядування. 

4. Змагання «Туристська смуга 

перешкод» (подолання перешкод з 

елементами туризму) 

Листопад 

2021 року 

Вчитель 

фізичної 

культури 

5.  Проведення традиційних для 

навчального закладу заходів до 

Дня Збройних сил України  у 

формі ігор та забав, таких як 

«Котигорошко», «Козацьке 

завзяття», «Козацький гарт»; 

туристсько-краєзнавчих 

подорожей, екскурсій, таборувань 

тощо 

Листопад-

грудень 2021 

року 

Педагог– 

організатор, 

класні 

керівники 

6.  Конкурс «Рятівник» (надання 

першої допомоги тим, хто її 

потребує). Змагання з 

орієнтування на місцевості. 

Впродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Вчитель 

фізичної 

культури, 

медична сестра 

7. Змагання «Козацька сила» 

(комплекс силових  вправ) 

Грудень 2021 

року 

Вчитель 

фізичної 

культури 

8. Конкурс «Відун» (інтелектуальні 

змагання по історії українського 

війська, сучасних Збройних сил 

України) 

Січень 2022 

року 

Вчитель історії 

9. Участь у народних святах 

зимового циклу, розучування 

народних ігор та забав, героїко-

патріотичних пісень, дум; 

змагання із зимових видів спорту, 

змагання з ігрових видів спорту в 

закритих приміщеннях. 

Січень – 

лютий  

2022 року 

Вчитель 

фізичної 

культури, 

педагог– 

організатор 

10. Конкурс стройового вишколу 

«Впоряд»  (стройові вправи з 

виконанням пісні)  

Березень 2022 

року  

Вчитель 

фізичної 

культури 

11. Підготовка та проведення «Дня 

цивільної оборони». Операція 

«Захист»: набуття знань, умінь та 

навичок з надання першої 

долікарської допомоги при 

захворюваннях та травмах; 

тренування та змагання з 

цивільної оборони, надання 

першої долікарської допомоги, 

транспортування і евакуації 

потерпілих.  Заходи за 

програмою «Школа безпеки». 

Весняне таборування, походи, 

Березень 2022 

року 

Вчитель 

фізичної 

культури, класні 

керівники 



конкурси, вікторини, ігри та 

забави. 

12. Заключна комплексна гра 

«Пластун» (таборування) 

(комплексні командні 

випробування з військово-

спортивними та туристськими 

елементами). Участь у міському 

етапі Гри команди – переможця 

від навчального закладу. 

Квітень-

травень 2022 

року 

Директор 

закладу освіти, 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи, вчитель 

фізичної 

культури, класні 

керівники 

13. Виховні заходи під гаслом 

«Підготовкою до захисту 

Батьківщини вшануємо подвиги 

борців за незалежність України”. 

Участь у вахті пам’яті  героїв 

Другої світової війни, героїв 

Небесної сотні, воїнів - захисників 

України. 

Травень -

червень 

2022 року 

Класні 

керівники, 

педагог – 

організатор, 

вчитель історії, 

класні 

керівники. 

14. Проведення конкурсів, зльотів, 

змагань, фестивалів, вікторин, 

походів, експедицій під час 

літнього таборування. Організація 

пошуково – краєзнавчих 

експедицій в рамках проекту 

„Знай і люби свій край”. 

Червень – 

серпень 2022 

року 

Педагог – 

організатор, 

класні 

керівники, 

вчителі  

фізичної 

культури,історії  

15. Операція «Турбота»: допомога 

людям похилого віку, інвалідам, 

дітям соціально незахищених 

категорій;  

Впродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, класні 

керівники, 

педагог– 

організатор 

16. Операція «Добре діло» – 

виконання доброчинних справ 

відповідно до ідейних принципів 

лицарства. 

Впродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

Класний 

керівник, 

педагог– 

організатор 

Директор                 Світлана Мельник 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Додаток №2 

до Наказу№     від 27.10.2021 

Директор              Світлана Мельник  

 

 

Склад організаційного  та суддівського 

комітету щодо підготовки та  проведення Гри серед учнів закладу у 

 2021-2022 навчальному році 



 

1.Мельник С.І.,директор –голова комітету 

2.Федчук О.Є., заступник директора з НВР-член комітету 

3.Касянчик Н.С.,заступник директора з НВР- член комітету 

4.Федчук Ю.А., вчитель історії- член комітету 

 

 

Директор                      Світлана Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примірний розподіл функцій 

адміністративно-педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти щодо організації участі дітей у шкільних етапах дитячо – юнацької 

військово – патріотичної  гри „Сокіл” („Джура”). 

 

       Керівник навчального закладу розподіляє обов’язки педагогів з 

організації дитячо – юнацької військово – патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”) (далі – Гра) в навчальному закладі, забезпечує необхідні умови 

для її проведення згідно з  нормативними документами та дотримання норм 

охорони праці та техніки безпеки. 



     Заступники директора з виховної, навчально - виховної роботи 

скеровують  роботу з дотримання ідейних принципів козацької педагогіки в 

організації освітнього процесу; вносять у порядок денний  педагогічних рад, 

засідань методичних об’єднань розгляд питань козацької та народної 

педагогіки, контролюють наявність матеріалів національно-патріотичного 

змісту в навчальних кабінетах, світлицях, музеї навчального закладу (за 

наявності такого) та їх використання в освітньому процесі. Організовують 

лекції, навчальні семінари  для педагогів, батьків. Залучають громадськість 

до проведення заходів у рамках Гри . 

 Педагог-організатор здійснює організаційні заходи Гри в позаурочний 

та канікулярний час; організовує заходи з пропаганди здорового способу 

життя та козацьких традицій серед дітей, педагогів, батьків, громадськості. 

        Відповідальний за проведення Гри в навчальному закладі 

(призначається наказом керівника за його згодою) за сприянням 

адміністрації, досвідчених педагогів та представників громадського активу 

складає план роботи щодо проведення заходів у рамках Гри, пропонує 

завдання на навчальний рік та перспективу, проводить заняття з учителями 

- предметниками, класними керівниками, учнівським активом з підготовки 

їх до проведення Гри; організує проведення масових  заходів у рамках Гри, 

туристські походи, краєзнавчі експедиції, екскурсії, змагання,  вікторини, 

конференції, тематичні вечори; здійснює  безпосереднє керівництво 

проведенням фіналу Гри у навчальному закладі. 

        Учитель фізичної культури організовує фізичну підготовку та контроль 

фізичного стану учасників Гри; забезпечує необхідним спорядженням та 

інвентарем заходи у рамках Гри, організовує  змагання, бере участь у 

підготовці та проведенні фіналу Гри у навчальному закладі.  

       Учитель навчального предмету «Захист Вітчизни» організовує 

стройовий вишкіл, проводить заняття з вогневої підготовки, організовує 

співпрацю з військовими частинами, проводить практичні заняття на їх базі; 

організовує та проводить польове таборування, навчає практичним 

навичкам застосування засобів індивідуального захисту, способів 

виживання у несприятливих умовах, роботи з топографічними матеріалами, 

знайомить вихованців з поняттям тактики ведення змагань, слідкує за 

наявністю в навчальному закладі необхідного спорядження та інвентарю, 

його поповненням та зберіганням; організовує  змагання, бере участь у 

підготовці та проведенні фіналу Гри  у навчальному закладі. 

         Учитель (відповідно до спеціальності) впроваджує ідейні принципи 

козацької педагогіки в освітній процес, викладає предмет з урахуванням 

національно-патріотичних інтересів держави, є консультантом одного із 

напрямів роботи з організації та проведення Гри;  бере участь у проведенні 

заходів, передбачених планом роботи з організації Гри у навчальному 

закладі. 

 Класний керівник проводить роз’яснювальну, інформаційну, 

агітаційно-пропагандистську роботу і може (за його згодою) бути 

виховником чи керівником рою, чоти тощо. 

         Бібліотекар закладу освіти комплектує у бібліотеці тематичний розділ 

(література та наочний матеріал) національно-патріотичного спрямування, 

методичних матеріалів; організовує тематичні виставки,  зустрічі з 



письменниками, вченими-краєзнавцями, істориками, спортсменами, 

працівниками музеїв, активістами національно-патріотичних організацій та 

об’єднань, ветеранами тощо. 

         Медичний працівник закладу освіти здійснює медичний контроль за 

станом здоров’я учасників масових заходів, обслуговує  масові заходи; 

проводить інструктажі  відповідальних за санітарно-гігієнічну роботу, 

навчає надавати першу долікарську допомогу; комплектує медичні аптечки. 

  

 

 

Головний спеціаліст управління освіти      

виконавчого комітету Вараської міської ради                   Людмила МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


