ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Д ЕП А Р Т А М Е Н Т О С В І Т И І Н А У К И

НАКАЗ
08 листопада 2017 року

м. Одеса

№ 348/ОД

Про підсумки проведення
фіналу ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри
Сокіл» («Джура»)
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації

від 09.06.2017 № 228/ОД «Про затвердження

головного штабу та головної суддівської колегії з підготовки та проведення
фіналу ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2017 році», відповідно до Положення
про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл»
(«Джура»), затвердженого наказом

Міністерства

освіти і науки України

від 13.06.2012 №687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.07.2012 за № 1094/21406,

з 15 по 19 червня 2017 року на території

Савранського району Одеської області проведено фінал ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської

дитячо-юнацької

військово-патріотичної

гри

«Сокіл»

(«Джура»).
У заході взяли участь 29 роїв, переможці І (районного, міського) етапу
Всеукраїнської

дитячо-юнацької

військово-патріотичної

гри

«Сокіл»

(«Джура»), Київського, Малиновського, Приморського, Суворовського
районів м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Южне,
Ананьївського,
Біляївського,

Арцизького,
Іванівського,

Кодимського,

Березівського,
Ізмаїльського,

Любашівського,

Білгород-Дністровського,
Кілійського,

Миколаївського,

Лиманського,

Овідіопольського,

Подільського, Ренійського, Савранського, Саратського, Тарутинського,
Татарбунарського районів та Біляївської, Балтської, Новокальчевської
об’єднаних територіальних громад. Під час фінальних змагань учасники
показали

свої

здібності

в

інтелектуально-мистецькому,

військово-

прикладному, туристсько-спортивному та медично-рятувальному комплексах
гри, виявили згуртованість та вміння діяти в екстремальних ситуаціях.
Програма гри складалася з залікових видів змагань: «Впоряд» (стройова
підготовка), «Стрільба» (з пневматичної гвинтівки), «Смуга перешкод» –
подолання перешкод на пересіченій місцевості, «Рятівник» – змагання з
надання першої долікарської допомоги, «Таборування»; конкурсної програми
«Ватра»

(творчо-мистецьке

представлення

рою),

інтелектуальна

гра-

вікторина «Відун» (на знання історії України, доби козаччини, українських
військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України),
інтелектуально-творча гра за методикою квестів «Пластун».
На підставі рішення суддівської колегії та протоколів фіналу

ІІ

(обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Дипломами Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації та кубками рої, які посіли I, II, III місця у
загальному заліку з видів змагань фіналу ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») :
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за І місце – рій «Дунайські козаки» загальноосвітнього політехнічного
ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїл Одеської області;
за ІІ місце –

рій «Чорноморські козаки» Чорноморської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської районної ради Одеської
області;
за ІІІ місце– рій «Гайдамаки»

Коноплянської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Іванівської районної ради Одеської області.
2. Нагородити Дипломами

Департаменту освіти і науки Одеської

обласної державної адміністрації та кубками рої, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в
загальному заліку конкурсної програми фіналу ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської

дитячо-юнацької

військово-патріотичної

гри

«Сокіл»

(«Джура»):
за І місце– рій «Молода Січ» Біляївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 Біляївської об’єднаної територіальної громади Одеської області;
за ІІ

місце –

рій «Благовіст» Усатівського навчально-виховного

комплексу «школа-гімназія» імені П.Д. Вернидуба Біляївської районної ради
Одеської області;
за

ІІІ

місце

–

рій

«Козацька

воля»

Першотравневської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської
області.
3. Нагородити Дипломами Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації керівників та заступників керівників роївпереможців фіналу

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») за високий рівень підготовки
учасників

та вагомий внесок у військово-патріотичному вихованні

учнівської молоді згідно додатку 1.
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4. Оголосити Подяку Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації членам головного штабу, суддівської колегії,
представникам адміністративних,
організацію та проведення фіналу

громадських організацій за підготовку,
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») згідно
додатку 2.
5. Відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій, Подільської,
Теплодарської, Чорноморської міських рад, Балтської, Болградської, ВеликоМихайлівської, Захарівської, Окнянської, Роздільнянської, Ширяєвської
районної державної адміністрації, Велико-Михайлівської, Затишанської,
Красносільської, Маразліївської, Розквітівської, Тузлівської та Ширяєвської
об’єднаних територіальних громад посилити контроль за формуванням,
підготовкою, обов’язковою участю у 2017-2018 навчальному році команд
навчальних закладів у І, ІІ етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак
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Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від 08.11.2017 р. №348/ОД
Начальник відjділу нормативності
СПИСОК
керівників та заступників керівників роїв-переможців
фіналу ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Барська Олеся Василівна
Басюк Олена Вікторівна

Березоруцька Ольга
Василівна
Богдан Ніна Вікторівна

Бурдейний Василь
Савович
Гребенюк Ігор Ігорович

Дюльгер Ганна
Миколаївна
Павленко Євгенія
Олександрівна
Павленко Петро
Михайлович

керівник
рою
«Дунайські
козаки»
загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-ІІІ
ступенів м. Ізмаїл Одеської області
заступник
керівника
рою
«Гайдамаки»
Коноплянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ
ступенів Іванівської районної ради Одеської
області
заступник керівника рою «Молода Січ»
Біляївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№3 Біляївської об’єднаної територіальної
громади Одеської області
керівник рою «Молода Січ» Біляївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
Біляївської об’єднаної територіальної громади
Одеської області
керівник рою «Гайдамаки» Коноплянської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Іванівської районної ради Одеської області
заступник керівника рою «Чорноморські козаки»
Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лиманської районної ради Одеської
області
керівник
рою
«Чорноморські
козаки»
Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лиманської районної ради Одеської
області
заступник керівника рою «Козацька воля»
Першотравневської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської
області
керівник
рою
«Козацька
воля»
Першотравневської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської
області
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Поліщук Костянтин
Федорович
Порожнюк Лариса
Віталіївна
Потьомкін Олег
Михайлович

заступник керівника рою «Дунайські козаки»
загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-ІІІ
ступенів м. Ізмаїл Одеської області
керівник
рою«Благовіст»
Усатівського
навчально-виховного
комплексу
«школагімназія»імені П.Д. Вернидуба Біляївської
районної ради Одеської області
керівник
рою
«Благовіст»
Усатівського
навчально-виховного
комплексу
«школагімназія»
імені П.Д. Вернидуба Біляївської
районної ради Одеської області

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти

І.А.Коваль

Начальник відділу нормативності
та якості освіти

Л.І.Кашуба
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Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від 08.11.2017 р. № 348/ОД
Начальник відjділу нормативності
та
СПИСОК
членів головного штабу, суддівської колегії,
представників державних, громадських організацій,
на оголошення Подяки за підготовку, організацію
та проведення фіналу ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Бабакін Сергій Георгійович
Боценюк Віктор Леонідович

Бондаренко Олександр
Валентинович

Верещук Ірина Миколаївна

Вертій Анатолій Олександрович
Вовчок Василь Іванович
Глазиріна Людмила Григорівна

- директор Одеського обласного
стрілецько-спортивного клубу
Товариства сприяння обороні України
- заступник головного судді з
суддівства, представник Одеської
федерації спортивного туризму,
спортивний суддя І категорії
- заступник головного судді з
«Таборування», керівник гуртків
Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та
виховання
- член головного штабу, головний
спеціаліст відділу загальної середньої
та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти
Департаменту освіти і науки Одеської
облдержадміністрації
- суддя гри, вчитель Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3 м.Березівка
Одеської області
- суддя гри, вчитель Трояндівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Лиманської районної ради
- заступник головного секретаря,
працівник Одеського навчальновиховного комплексу №310
«Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) комбінованого типу»
Спеціальна загальноосвітня школа І
ступеня» Одеської міської ради
7

Глазирін Микола Іванович
Глазиріна Олена Іванівна

Гончарук Тетяна Василівна

Гораш Олександр Володимирович

Гребенюк Юрій Іванович
Дмитрук Зоя Анатоліївна

Жирун Ярослава Борисівна

Здражевська Валентина
Миколаївна
Іванов Олег Євгенійович

Краєва Раїса Василівна

- начальник дистанції змагань
«Рятівник», представник Одеської
федерації спортивного туризму,
- старший суддя, вчитель
Старонекрасівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльської
районної ради
- завідуюча господарством бази
відпочинку «Дубки» комунального
закладу «Піщанська спеціалізована
школа-інтернат І-ІІ ступенів»
- заступник головного судді змагань
«Впоряд», капітан, начальник
відділення офіцерів запасу і кадрів
Савранського районного військового
комісаріату
- Головний суддя, майор, заступник
військового комісара Савранського
районного військового комісаріату
- заступник головного судді з
організаційних питань, головний
спеціаліст відділу загальної середньої
та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти
Департаменту освіти і науки Одеської
облдержадміністрації
- член головного штабу, директор
державного навчального закладу
«Савранське професійно-технічне
аграрне училище
- член головного штабу, директор
Піщанської спеціалізованої школиінтернат І-ІІ ступенів
- старший суддя гри, отаман
«Одеського міського козацького
товариства» Чорноморського
козацького з’єднання Українського
козацтва
- заступник головного судді
інтелектуально-творчої гри за
методикою квестів «Пластун»,
керівник гуртків Одеського центру
дитячої та юнацької творчості
«Самоцвіт», голова Одеського
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Криворученко Євген
Станіславович

Куликов Олександр Миколайович

Кухаренко Анатолій Петрович

Лєхан Людмила Іванівна
Макосій Дмитро Іванович

Мацілецький Іван Іванович

Михайленко Тарас Анатолійович

Мілєв Петро Георгійович

Мусейко Владислав Олегович
Номеровська Динара Дагирівна

обласного осередку Всеукраїнської
молодіжної громадської організації
«Національна організація скаутів
України»
- старший суддя, сапер відділення
піротехнічних робіт 3-го спеціального
центру швидкого реагування ДСНС
України с.Жеребково Ананьївського
району
- начальник дистанції змагань «Смуга
перешкод», вчитель Приморської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Білгород-Дністровського району
- старший суддя гри, вчитель Одеського
навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівгімназія» Одеської міської ради
старший суддя гри, вчитель БілгородДністровської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 3
- заступник начальника головного
штабу, директор Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання
- старший суддя гри, вчитель Одеського
навчально-виховного комплексу №84
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням іноземних мов
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Одеської міської ради
- старший суддя гри, методист
позашкільного навчального закладу
Ізмаїльської міської ради «Палац дітей
та юнацтва»
- суддя гри, головний спеціаліст
відділу освіти, молоді та спорту
Арцизької районної державної
адміністрації
- член головного штабу, представник
Одеського обласного військового
комісаріату
- суддя гри, учитель Біляївської
загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ
ступенів Біляївської об’єднаної
9

територіальної громади
Ободовська Тетяна Нестерівна
- суддя гри, вчитель Трояндівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Лиманської районної ради
Олександров Олександр
- член головного штабу, начальник
Олександрович
управління освіти, молоді та спорту
Савранської районної державної
адміністрації
Павловський Володимир
- заступник головного судді змагань
Олександрович
«Стрільба», заступник директора
Одеського обласного стрілецькоспортивного клубу Товариства
сприяння обороні України
Пєтков Віталій Степанович
- член головного штабу, начальник
сектору підготовки та організації
служби підрозділів Управління
реагування на надзвичайні ситуації
Головного управління ДСНС України в
Одеській області
Подлєсовська Інна Євгенівна
- заступник головного судді з
«Конкурсної програми», - методист
Біляївського районного методичного
кабінету
Поліщук Галина Петрівна
- суддя гри, вчитель Калинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Іванівської районної ради
Проданов Дмитро Костянтинович - заступник головного судді змагань
«Смуга перешкод», завідуючий
відділом спортивного туризму і
орієнтування Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання, спортивний суддя
І категорії
Проданова Ольга Василівна
- головний секретар, заступник
директора з організаційно-методичної
роботи Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання, спортивний суддя
І категорії
Рараговський Сергій Миколайович - голова Капустянської сільської ради
Савранського району
Ржепішевський Дмитро Павлович - суддя гри, керівник гуртків Одеського
центру дитячої та юнацької творчості
«Самоцвіт»
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Федотова Тетяна Миколаївна

Шапарець Олександр Васильович

- член головного штабу, начальник
відділу організаційно-масової,
спортивної, кадрової роботи Одеської
обласної організації Товариства
сприяння обороні України
- заступник головного судді змагань
«Рятівник», працівник Одеської
загальноосвітньої санаторної школиінтернат №3 І-ІІ ступенів

Колектив Савранського районного
Управління реагування на
надзвичайні ситуації Головного
управління ДСНС України в
Одеській області сектору
(начальник Кравець І.П.)
Педагогічний колектив
Капустянського навчальновиховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів – дошкільний навчальний
заклад (директор Рараговська
Наталя Василівна)
Педагогічний колектив
Піщанської спеціалізованої
школи-інтернат І-ІІ ступенів
(директор Здражевська Валентина
Миколаївна
Колектив управління освіти,
молоді та спорту Савранської
районної державної адміністрації

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти

І.А.Коваль
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