ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
26 грудня 2017 року

м. Одеса

№ №391/ОД

Про проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») у 2017-2018 навчальному
році

Відповідно до

наказу Міністерства освіти і науки України

від 18.09.2017 №1278 «Про проведення у 2017-2018 навчальному році
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), підпункту 5.2.2. пункту 5.2. Заходів щодо реалізації Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національнопатріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру
«Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України 13.06.2012 №687, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 03.07.2012 за №1094/21406, розпорядження Одеської
обласної державної адміністрації від 19.12.2017 №1226/А-2017 «Про
підготовку та проведення у 2017-2018 навчальному році Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), з метою
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2017-2018 навчальному році ІІ (обласний) етап
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») (далі – гра).
2. Затвердити склад робочої групи з проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») (додаток 1).
3. Затвердити План проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької

військово-патріотичної

гри

«Сокіл» («Джура»)

(додаток 2).
4. Відділу

молодіжної політики, позашкільної освіти та виховної

роботи управління соціальної роботи, фінансово-ресурсного забезпечення
та молодіжної політики Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної

адміністрації

(Сичова

А.В.),

Одеському

обласному

гуманітарному центру позашкільної освіти та виховання (Макосій Д.І.)
провести семінар-практикум працівників відділів освіти відповідальних за
національно-патріотичне виховання,

відповідальних

за

проведення

гри 17 січня 2018 року у м.Одеса.
5. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти
та виховання (Макосій Д.І.):

5.1. Забезпечити методичний та організаційний супровід шкільних, І
(районних, міських, територіальних) та ІІ (обласного) етапів гри.
5.2. Розробити (обновити) методичні рекомендації з питань
організації проведення заходів гри у закладах

загальної середньої,

позашкільної, професійно-технічної освіти, проведення шкільного, І та
ІІ етапів гри.
5.3. Організувати проведення протягом року семінарів-практикумів,
нарад для відповідальних за проведення гри в закладах

загальної

середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти та організаторів гри
у районах, містах, об’єднаних територіальних громадах.
5.4. Забезпечити методичний та організаційний супровід підготовки
роїв-учасників гри у закладах загальної середньої, професійно-технічної і
позашкільної освіти, проведення виховних заходів щодо формування в
учасників гри національних цінностей, патріотизму та національної
свідомості на прикладах героїчної боротьби Українського народу за
самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та
державності; формування цінностей здорового способу життя молоді.
5.5. Забезпечити організацію та проведення фіналу ІІ (обласного)
етапу гри у формі 5-денного таборування у червні місяці 2018 року.
5.6.

Провести підбір і підготовку суддівської колегії, таборової

старшини, у тому числі з представників громадських організацій, воїнів
АТО, для забезпечення

виконання

програми

таборування фіналу

ІІ (обласного) етапу гри.
6. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад:
6.1. Сформувати районні, міські, територіальні штаби гри з
представників районних державних адміністрацій і органів місцевого
самоуправління, об’єднаних територіальних громад, органів управлінь

освіти, молоді та спорту, культури, фінансів, військових комісаріатів,
представників громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів.
6.2. Організувати проведення протягом січня-березня семінарівпрактикумів для відповідальних за проведення гри у закладах загальної
середньої, позашкільної освіти та організаторів гри у районах, містах,
громадах.
6.3. Організувати підготовку членів суддівської колегії, таборової
старшини, у тому числі з представників громадських організацій, воїнів
АТО, для забезпечення виконання програми таборувань І етапу гри.
6.4. Забезпечити організацію та проведення у 2018 році шкільних
етапів гри протягом квітня, І (районних, міських, територіальних) етапів
гри у формі 3-денного таборування протягом травня.
6.5. Сприяти співпраці керівників закладів освіти з громадськими
організаціями у підготовці та проведенні гри та інших заходів з
національно-патріотичного виховання.
6.6. Забезпечити участь роїв-переможців І (районного, міського,
територіального) етапів гри у фіналі ІІ (обласного) етапу гри.
6.7.

Витрати на проведення І етапу гри,

участь у фіналі ІІ

(обласного) етапу гри (проїзд учасників та керівників, харчування
учасників, добові керівників) здійснюються за рахунок коштів, не
заборонених чинним законодавством України.

7.

Закладам

загальної

середньої,

професійно-технічної

та

позашкільної освіти:
7.1. Розробити та затвердити річні плани організації та проведення
комплексу заходів гри у закладах освіти у 2017/2018 навчальному році.
7.2. Створити у закладах освіти відповідно до Положення про гру
структури та органи гри для молодших школярів віком 7-10 років, для
школярів середніх класів віком 11-15 років, для школярів старших класів
віком 16-18 років органи учнівського козацького самоврядування.

8. Відділу

молодіжної політики, позашкільної освіти та виховної

роботи управління соціальної роботи, фінансово-ресурсного забезпечення
та молодіжної політики Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації (Сичова А.В.) надавати організаційну допомогу у
проведенні ІІ етапу гри.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

А.О. Лончак

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної
адміністрації
від 26.12.2017 2017 р. №391/ОД
Склад робочої групи
з проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Лончак
Олександр Анатолійович
Пятаєва
Олена Василівна

Макосій
Дмитро Іванович
Члени робочої групи
Верещук
Ірина Миколаївна

Голопотелюк
Олександр Олександрович

Дмитрук
Зоя Анатоліївна

Мусейко
Владислав Олегович
Проданова
Ольга Василівна

- голова робочої групи, директор
Департаменту освіти і науки Одеської
облдержадміністрації
заступник голови робочої групи, заступник
директора Департаменту –
начальник управління соціальної роботи,
фінансово-ресурсного забезпечення та
молодіжної політики
- заступник голови робочої групи, директор
Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання
головний спеціаліст відділу молодіжної
політики, позашкільної освіти та виховної
роботи управління соціальної роботи,
фінансово-ресурсного забезпечення та
молодіжної політики Департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної
адміністрації
- наказний отаман громадської організації
«Чорноморське гайдамацьке з’єднання», член
координаційної ради з питань розвитку
козацтва України при Кабінеті Міністрів
України (за згодою)
головний спеціаліст відділу молодіжної
політики, позашкільної освіти та виховної
роботи управління соціальної роботи,
фінансово-ресурсного забезпечення та
молодіжної політики Департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної
адміністрації
- заступник Одеського обласного
військового комісара (за згодою)
- заступник директора з організаційнометодичної роботи Одеського обласного

Сичова
Анастасія Володимирівна

Стельмах
Наталя Олександрівна

гуманітарного центру позашкільної освіти та
виховання
начальник відділу молодіжної політики,
позашкільної освіти та виховної роботи
управління соціальної роботи, фінансоворесурсного забезпечення та молодіжної
політики Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації
заступник директора Департаменту –
начальник управління дошкільної,
загальної середньої та професійної
освіти

Начальник відділу молодіжної політики,
позашкільної освіти та виховної роботи

А.В. Сичова

Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської
обласної
державної
адміністрації
від 26.12.2017 2017 р. №391/ОД

ПЛАН
проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
№
1

2

3

заходи

термін
виконання

Сприяти затвердженню
січень
розпорядженнями голів районних
2018 р.
державних адміністрацій, міських
голів, об’єднаних територіальних
громад складу районних, міських,
територіальних штабів гри шляхом
включення до їх складу
представників районних,
державних організацій і органів
місцевого самоврядування,
об’єднаних територіальних громад,
органів управлінь освіти, молоді та
спорту, культури, фінансів,
військових комісаріатів,
представників громадських
організацій, воїнів АТО та
волонтерів
Провести нараду-семінар з
17 січня
відповідальними у відділах освіти з 2018 р.
національно-патріотичного
виховання та відповідальними за
проведення гри «Сокіл» («Джура»)

Розмістити інформаційне
повідомлення про проведення гри
на сайтах Департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної
адміністрації, Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної

січень
2018 р

Виконавець

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання
(далі - ООГЦПОВ)
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
ООГЦПОВ, відділи
(управління) освіти
райдержадміністрацій,

4

5

6

7

8

9

освіти та виховання та інших
відомств, відділів (управлінь)
освіти районних державних
адміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
позашкільних навчальних закладів
Розробити (обновити) методичні
січень
рекомендації з питань організації
2018 р.
проведення заходів гри у закладах
загальної середньої, позашкільної
та професійно-технічної освіти,
проведення шкільного, І та ІІ
етапів гри у 2017/2018
навчальному році
Сприяти організації та проведенню січень –
семінарів-практикумів у районах,
квітень
містах, територіальних громадах
2018 р.
для:
- відповідальних за проведення
шкільного етапу гри;
- організаторів гри у районах,
містах, об’єднаних територіальних
громадах;
- членів суддівської колегії,
таборової старшини для
забезпечення таборувань І та ІІ
етапів гри
Провести засідання Штабу з
лютий
організації та проведення фіналу ІІ 2018 р.
(обласного) етапу гри
Погодити проведення фіналу ІІ
березень
(обласного) етапу гри з районними
2018 р.
структурами
Провести семінари-практикуми
відповідальних за проведення І
(районного, міського
територіального) етапу гри,
керівників роїв, керівників гуртків
військово-патріотичного напряму
Провести вишколи активу ройових
закладів загальної середньої,
позашкільної освіти

лютий –
квітень
2018 р.

лютий –
березень
2018 р.

міських рад, об’єднаних
територіальних громад,
позашкільні навчальні
заклади
ООГЦПОВ

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
ООГЦПОВ, відділи
(управління) освіти
райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних
територіальних громад,
позашкільні навчальні
заклади

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
ООГЦПОВ
Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання
ООГЦПОВ

10

11

12

13

14

15

Надати практичну допомогу в
організації та проведенні
семінарів-практикумів в районах,
містах, об’єднаних територіальних
громадах для відповідальних за
проведення шкільних етапів гри та
організаторів гри у районах,
містах, територіальних громадах,
підготовці суддівської колегії для
забезпечення таборування І етапу
гри
Провести засідання районних,
міських, територіальних штабів з
організації та проведення І етапу
гри

грудень
2017 р. –
квітень
2018 р.

Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання

лютийберезень
2018 р.

Розробити План підготовки та
проведення фіналу ІІ (обласного)
етапу гри
Обласний фестиваль ватрпредставлень роїв Всеукраїнської
дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Видати буклет про проведення гри
у 2017/2018 навчальному році

лютий
2018 р.

Відділи (управління)
освіти
райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних
територіальних громад,
ООГЦПОВ

березень
- квітень

ООГЦПОВ

березень
-квітень
2018 р.
Провести обласну нараду-семінар з березень
відповідальними відділів освіти за
2018 р
національно-патріотичне
виховання та керівниками
районних, міських, територіальних
штабів гри

ООГЦПОВ

16

Розробити Умови проведення
змагань та конкурсів, що
проводитимуться під час ІІ
(обласного) етапу гри

17

Підготувати пропозиції щодо
персонального складу Головного
штабу з організації та проведення
фіналу ІІ (обласного) етапу гри

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
ООГЦПОВ

березень
2018 р.

ООГЦПОВ

квітень
2018 р.

Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання

18

19

20

21

22

23

Взяти участь у проведенні
районних, міських, територіальних
етапів гри (перевірити
відповідність вимогам
нормативних документів, Програм
таборування і виховних програм)
Підготувати пропозиції щодо
персонального складу Головної
суддівської колегії проведення
фіналу ІІ (обласного) етапу гри
Провести спільне засідання штабу
та організаційного комітету з
організації та проведення фіналу ІІ
(обласного) етапу гри
Підготовка дистанцій змагань,
конкурсів для проведення фіналу
ІІ (обласного) етапу гри
Провести 2-3 денний установчий
семінар Головної суддівської
колегії, суддівської колегії фіналу
ІІ (обласного) етапу гри з
подальшою участю у фіналі
Проведення фіналу ІІ (обласного)
етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)

Начальник відділу молодіжної політики,
позашкільної освіти та виховної роботи

травень
2018 р.

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
ООГЦПОВ

травень
2018 р.

Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
ООГЦПОВ
ООГЦПОВ

травень
2018 р.
травень
2018
червень
2018 р.

Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання

червень
2018 р.

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
ООГЦПОВ

А.В. Сичова

