ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
0¥.О в. ЖСЗЗ

Ужгород

№

Про підсумки проведення II (обласного)
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл”
(„Джура”) у 2019році

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”)”, розпоряджень голови
обласної державної адміністрації 16.10.2018 № 664 „Про обласний штаб
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри
„Сокіл”
(„Джура”)”, 15.05.2019 № 270 „Про організацію та проведення підсумкового
наметового таборування II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у 2019 році”, наказів
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 06.09.2018 №201
„Про проведення у 2018/2019 навчальному році шкільних, І та II етапів
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”),
16.05.2019 № 146 „Про проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у 2019 році”,
відповідно до Типових правил та умов проведення змагань і конкурсів
шкільного, І (районного, міського, ОТГ), II (обласного, Київського міського) та
III (Всеукраїнського) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”), затверджених наказом Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України 20.02.2019 № 15-А (далі - Типові правила та умови), з
метою популяризації в закладах освіти Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
як ефективного засобу
патріотичного виховання учнівської молоді 4 - 7 червня 2019 року в
с. Бобовище Мукачівського району відбувся обласний етап гри.
Гра „Сокіл” („Джура”) на загальнонаціональному рівні проводиться з
2009 року, тоді в області кількість учасників становила шість команд. Новий
поштовх у розвитку гра отримала 2015 року, коли її було включено до Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки,
затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580.
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З цього часу на регіональному рівні кількість її учасників з року в рік
збільшується, що є свідченням зростання інтересу серед учнівської молоді до
традицій українського козацтва, поваги до народних звичаїв, національних
цінностей Українського народу та формування здорового способу життя,
зміцнення духовного і фізичного здоров’я.
У 2015 році рої-учасники були представлені командами з 10
адміністративно-територіальних одиниць, у 2018 році - 13 командами
(104 учні), а у 2019 році в заході взяли участь 18 роїв - переможців районних
та міських етапів (144 школярі). Зокрема, цього року учасниками стали:
рій „Кожум’яки” Ужгородської загальноосвітньої школи І - III ступенів
№ 20 - ліцею „Лідер” Ужгородської міської ради;
рій „Гайдамаки” Мукачівського навчально-виховного комплексу
„Загальноосвітня школа І - III ступенів - дошкільний навчальний заклад” № 6
Мукачівської міської ради;
рій „Патріот” Лохівської загальноосвітньої школи І - III ступенів
ім. Ю.Герца Мукачівської районної ради;
рій „Тур’яни” Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи І -III ступенів
Перечинської районної ради;
рій „Гімназисти-сіроманці” Берегівської гімназії Берегівської міської ради;
рій „Побратими” Хустської загальноосвітньої школи І - III ступенів № 4
Хустської міської ради;
рій „Вартові кордону” Чопської загальноосвітньої школи І - III ступенів
№ 1 Чопської міської ради;
рій „Лицарі волі” Великоберезнянської гімназії Великоберезнянської
районної ради;
рій „Королівська гвардія” Королівської загальноосвітньої школи
І - III ступенів № 1 Виноградівської районної ради;
рій ім. О.Данильченка Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею
Іршавської районної ради;
рій
„Патріот”
Негровецького
навчально-виховного
комплексу
„Загальноосвітній навчальний заклад І - III ступенів - дошкільний навчальний
заклад” імені Василя Росохи Міжгірської районної ради;
рій „Кам’яницькі соколята” Кам’яницької загальноосвітньої школи І - III
ступенів Ужгородської районної ради;
рій „Молода січ” Рокосівської загальноосвітньої школи І - III ступенів
Хустської районної державної адміністрації;
рій „Полянські козаки” Полянської загальноосвітньої школи І - III
ступенів Полянської сільської ради Свалявського району;
рій „Тиса” Буштинського ліцею Тячівської районної ради;
рій „Патріоти” Кобилецько-Полянської загальноосвітньої школи І - III
ступенів Рахівської районної ради;
рій „Боржавські козаки” Керецьківської загальноосвітньої школи І - III
ступенів Свалявської районної ради;
рій „Соколи” Великоберезької загальноосвітньої школи І - III ступенів
Берегівської районної ради.
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Не представили свої команди для участі в II (обласному) етапі гри
Воловецький район (керівник органу управління освітою Шутка Н.П.),
Баранинська (керівник - Янович Е.Д.), Вільховецька (керівник - Габор М.М.),
Іршавська (керівник - Сокач Л.І.), Перечинська (керівник - Барзак О.І.),
Тячівська (керівник - Дерен С.І.) об’єднані територіальні громади.
Упродовж 4 - 7 червня II (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) проходив у формі підсумкового
наметового таборування на базі Бобовищенської загальноосвітньої школи
І - III ступенів Мукачівської районної ради.
Юні джури під час заходу демонстрували свої вміння та навички у
16 конкурсах та випробуваннях за чотирма номінаціями: інтелектуальномистецький комплекс „Козацькі забави”, фізкультурно-спортивний комплекс
„Козацький гарт”, туристсько-спортивний комплекс „Козацькими стежками”,
військово-прикладний комплекс „Козацька звитяга”. Для учасників було
забезпечено належні умови для проживання, харчування, охорони громадського
порядку та медичний супровід.
Під час організації та проведення гри „Сокіл” („Джура”) організаторами й
учасниками дотримано всіх необхідних вимог щодо техніки безпеки і
таборування, суддівства, передбачених Типовими правилами та умовами.
За підсумками змагань у видах програм, на підставі відповідних
протоколів, з урахуванням набраних балів журі визначало переможців у кожній
із номінацій.
Переможцями II (обласного) етапу гри за підсумками участі у номінації
„Інтелектуально-мистецький комплекс „Козацькі забави” стали:
I місце - рій „Кожум’яки” (м. Ужгород)
II місце - рій „Кам’яницькі соколята” (Ужгородський район)
III місце - рій „Вартові кордону” (м. Чоп).
Переможцями II (обласного) етапу гри за підсумками участі у номінації
„Фізкультурно-спортивний комплекс „Козацький гарт” стали:
I місце - рій „Побратими” (м. Хуст)
II місце - рій „Гімназисти-сіроманці” (м. Берегово)
III місце - рій „Гайдамаки” (м. Мукачево).
Переможцями II (обласного) етапу гри за підсумками участі у номінації
„Туристсько-спортивний комплекс „Козацькими стежками” стали:
I місце - рій „Гайдамаки” (м. Мукачево)
II місце - рій „Боржавські козаки” (Свалявський район)
III місце - рій „Королівська гвардія” (Виноградівський район).
Переможцями II (обласного) етапу гри за підсумками участі у номінації
„Військово-прикладний комплекс „Козацька звитяга” стали:
I місце - рій „Лицарі волі” (Великоберезнянський район)
II місце - рій „Патріот” (Міжгірський район)
III місце - рій „Побратими” (м. Хуст).
Крім змагальної програми, для учасників було організовано і цікаве
дозвілля, забезпечено проведення культурно-масових заходів. Так, урочисте
відкриття відбулося з участю естрадно-духового оркестру Закарпатської
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обласної філармонії, представлено було також виступи дитячих художніх
колективів Мукачівського району. У перервах між конкурсами рої переглянули
героїко-патріотичний фільм та виступ театру „Шарж” (м. Ужгород) з
програмою „За Україну, за Волю і за Життя”, присвячену воїнам - захисникам
України.
Відповідно до - підсумкових протоколів, затверджених головною
суддівською колегією,
НАКАЗУЮ:
1.
Визнати переможцями та нагородити відповідною грамотою
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, кубками,
медалями,
призами (футболки з логотипом „Джура”) та цінними подарунками (палатка
туристична чотиримісна, 2 шт. на рій) у загальнокомандному заліку
II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”):
I місце - рій „Патріот” Негровецького навчально-виховного комплексу
„Загальноосвітній навчальний заклад І - III ступенів - дошкільний навчальний
заклад” імені Василя Росохи Міжгірської районної ради; керівник команди Гавриль І.Ю., учитель фізичної культури;
II місце - рій „Гайдамаки” Мукачівського навчально-виховного комплексу
„Загальноосвітня школа І - III ступенів - дошкільний навчальний заклад” № 6
Мукачівської міської ради; керівник команди - Саламова А.М., учитель
фізичної культури;
III місце рій „Лицарі волі” Великоберезнянської гімназії
Великоберезнянської районної ради; керівник команди - Примак В.В.,
заступник директора з виховної роботи.
2. Порушити клопотання перед обласною державною адміністрацією про
нагородження Грамотою обласної державної адміністрації голови виконавчого
комітету Бобовищенської сільської ради Козака В.І.
3. Нагородити колектив Бобовищенської загальноосвітньої школи
I - III ступенів Мукачівської районної ради (директор Касинець Г.Т.) Почесною
грамотою департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації за
належну підготовку матеріально-технічної бази закладу для проведення
II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”)”.
4. Начальнику відділу освіти Міжгірської райдержадміністрації
(Олексієнко Н.С.) вжити заходи для участі рою „Патріот” Негровецького
навчально-виховного комплексу „Загальноосвітній навчальний заклад
І - III ступенів - дошкільний навчальний заклад” імені Василя Росохи
Міжгірської районної ради у III (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), що відбудеться відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України 17.04.2019 № 516 у період
з 3 по 14 липня 2019 року в Дніпропетровській області.
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5. Закарпатському центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді (Мошак М.І.):
5.1. Спільно з відділом освіти Міжгірської райдержадміністрації
(Олексієнко Н.С.) підготувати команду-переможця II (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
„Патріот” до участі у III (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”).
5.2. Забезпечити фінансування участі команди-переможця II (обласного)
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл”
(„Джура”) „Патріот” у III (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”).
6. Місцевим органам управлінням освітою забезпечити виконання завдань,
пов’язаних із проведенням Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у 2019/2020 навчальному році.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Г.Сопкова

