
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
№  20 п. м К и їв  №

Про проведення у 2019/2020 навчальному році 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до абзацу шостого статті 13 Закону України «Про оборону
України»,
патріотичну

Положення 
гру «Сокіл»

про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово- 
(«Джура»), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького 
військово-патріотичного виховання», Стратегії національно-патріотичного 
виховання, затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 
№ 286/2019, наказу 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 національно- 
патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), 
з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі -  гра) для трьох вікових 
категорій учасників: 15-17 років |(далі -  старша вікова група); 11-14 років (далі 
-  середня вікова група); 6-10 років (далі -  молодша вікова група) згідно з 
Планом проведення гри у 2019/2020 навчальному році, що додається.

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення 
III (Всеукраїнського) етапу гри у! 2020 році для середньої і старшої вікових груп 
та Збору активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») -  «Котигорошко» (молодша вікова група).

3. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.):
1) сприяти залученню до організації та проведення заходів у межах гри 

структур Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Міністерства культури, молоді та спорту України, Міністерства 
соціальної політики України, Українського інституту національної пам’яті, 
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної 
гвардії України та інших центральних органів виконавчої влади, обласних та 
Київської міської державних адміністрацій;
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2) сприяти організації та проведенню семінарів-практикумів у регіонах для 
відповідальних за проведення гри у закладах освіти та організаторів гри у 
районах, містах і об’єднаних територіальних громадах (далі -  ОТГ), підготовці 
членів таборової старшини та суддівської колегії для забезпечення виконання 
програми таборувань І та II етапів гри.

4. Комітету з фізичного виховання та спорту (Стеценко В. Г.):
сприяти розробці умов проредення змагань (конкурсів), формуванню та 

роботі суддівських колегій І, II, Щ етапів гри.
5. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.):
1) сприяти розробці та затвердженню виховних програм і методичних 

рекомендацій з козацько-лицаріського виховання та з пластової виховної 
методики для закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 
та позашкільної освіти;

2) сприяти забезпеченню методичного та організаційного супроводу 
початкового, І, II, III етапів гри;

3) сприяти залученню обласних інститутів післядипломної освіти до 
організації та проведення семінарів-практикумів для відповідальних за 
проведення гри в закладах загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної) та позашкільної освіти та організаторів гри у районах, містах і ОТГ, 
підготовці членів таборової старшини та суддівської колегії для забезпечення 
виконання програми таборувань і| та II етапів гри;

4) сприяти розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів щодо 
організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей і 
учнівської молоді, організації та проведення гри в закладах освіти;

5) розробити до 10.11.2019 навчальну програму «Школа виховників джур» 
для підготовки виховників та таборової старшини.

6. Департаментам (управлінцям) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій:

1) сприяти розвитку в закладах освіти відповідно до Положення про гру 
учнівського козацького самоврядування шляхом створення куренів, до складу 
яких можуть входити різновікові ірої;

2) забезпечити організацію ца проведення у 2020 році І етапу гри у формі 
3-5-денного таборування протягом квітня-травня та II етапу гри у формі 5-7- 
денного таборування протягом травня-червня (для середньої та старшої вікових 
груп);

3) організувати проведення 
відповідальних за проведення гр

протягом року семінарів-практикумів для 
)И в закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти, організаторів гри у районах, 
містах і ОТГ;

4) організувати підготовку! членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників громадських об’єднань, учасників 
антитерористичної операції та і операції об'єднаних сил у Донецькій та 
Луганській областях та волонтерів, для забезпечення виконання програми 
таборувань І та II етапів гри;
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5) забезпечити методичний та організаційний супровід підготовки роїв- 
учасників гри у закладах загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної) та 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;

6) забезпечити підготовку виховників згідно з навчальною програмою 
«Школа виховників джур»;

7) забезпечити участь роїв-переможців/роїв-призерів II етапу гри у III етапі 
гри (для середньої та старшої вікових груп) у липні 2020 року;

8) забезпечити проведення Конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша 
вікова група);

9) забезпечити участь роїв-цереможців/роїв-призерів Конкурсу звітів про 
роботу роїв у Зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джур&») -  «Котигорошко» (молодша вікова група).

7. Українському державному центру національно-патріотичного 
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (Неділько С. В.):

1) забезпечити методичний! та організаційний супровід початкового, І, II 
етапів гри;

2) залучити до участі в організації та проведенні заходів гри патріотичні 
громадські об'єднання, молодіжні центри, обласні та міські центри (станції) 
туризму, центри патріотичного виховання, центри позашкільної освіти та інші 
структурні підрозділи органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, на які покладено виконання програм з національно- 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

3) забезпечити організацію та проведення III етапу гри (для середньої та 
старшої вікових груп) у липні 2020 року;

4) провести підбір і підготовку членів таборової старшини та суддівської
колегії, у тому числі з представників громадських об'єднань, учасників 
антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та 
Луганській областях та волонтерів, для забезпечення виконання програми 
таборування III етапу гри; ;

5) забезпечити методичний супровід проведення Конкурсу звітів про 
роботу роїв Всеукраїнської | дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») (молодша вікова група);

6) забезпечити організацію та проведення Збору активістів Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») -  
«Котигорошко» (молодша вікова група).

8. Закладам загальної передньої, професійної (професійно-технічної) 
та позашкільної освіти:

1) передбачити у планах роботи на 2019/2020 навчальний рік заходи щодо 
розвитку гри;
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2) забезпечити відповідно др Положення про гру діяльність учнівського 
козацького самоврядування шляхом створення куренів, які можуть складатися з 
різновікових роїв;

3) залучати осіб старших 18 років у статусі виховників та інструкторів із 
числа педагогічних працівників, Студентів та громадських активістів;

4) забезпечити організацію та проведення початкового етапу підсумкових 
освітніх наметових таборувань гри -  навчально-тренувального походу 
первинних осередків гри (куренів);

5) забезпечити участь роїв, що визначаються за результатами 
підсумкового наметового таборування куренів, у І етапі гри.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Мандзій Л. С.

Міністр Ганна НОВОСАД



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від «2і/ » /О  2019 
№ ^622

План проведення
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») у 2019/2020 навчальному році

1° з/п Завдання Термін
виконання Виконавець

1 . Розробити, виготовити та розмістити 
інформацію про проведенн^ гри у 
2019/2020 навчальному році:
- прес-реліз - у ЗМІ;
- інформаційне повідомленая - на 
сайтах МОН та інших відомств

жовтень 
2019 р.

УДЦНПВКТУМ 
Директорат 
інклюзивної та 
позашкільної 
освіти

2. Розробити та затвердити рй 
організації та проведення в< 
комплексу заходів гри в зак 
освіти, районах, містах, ОТ

іні плани
:ього
ладах

жовтень 
2019 р.

Керівники закладів 
освіти, керівники 
районних 
(міських, ОТГ) 
органів освіти

3. Залучати відповідно до Пол 
гру виховників та інструктс 
педагогів, громадських акті 
допомоги в методичній піді 
відповідальних за організац 
проведення гри в класах і в 
освіти, а також для підготої

|оження про 
рів із числа 
[В ІС Т ІВ  для 
отовці 
ію і
закладах 
іки ройових

Протягом
навчального

року

Керівники закладів 
освіти, керівники 
районних 
(міських, ОТГ) 
органів освіти

4. Створити у закладах освіти 
вікових категоріях учасникі 
структури та органи гри, ор 
учнівського козацького 
самоврядування

для всіх 
в гри 
гани

жовтень 
2019 р.

Керівники закладів 
освіти, керівники 
районних 
(міських, ОТГ) 
органів освіти

5. Проводити засідання Голов 
гри

ного штабу За потребою Директорат 
інклюзивної та 
позашкільної 
освіти
УДЦНПВКТУМ

6 . Ініціювати проведення засі,; 
постійно діючих районних, 
обласних штабів гри

їання 
міських та

жовтень 
2019 р.

Районні, обласні 
органи управління 
освітою



7. Надати методичну допомог 
перевірити виконання вимо 
в закладах освіти структур 
гри, органів учнівського ко. 
самоврядування

у та
г створення 
органів 

зацького

жовтень- 
листопад 
2019 р.

УДЦНПВКТУМ 
Директорат 
інклюзивної та 
позашкільної 
освіти

8. Сприяти організації та проведенню 
семінарів-практикумів у регіонах для: 

відповідальних за проведення 
шкільного етапу гри;

організаторів гри у районах, 
містах, в ОТГ;

членів таборової старшини та 
суддівської колегії для забезпечення 
таборувань І та II етапів гри

листопад- 
грудень 
2019 р.

УДЦНПВКТУМ 
Директорат 
інклюзивної та 
позашкільної 
освіти

9. Сформувати кошториси пре 
шкільних, І та II етапів гри 
врахуванням учасників всіх 
груп, проведення зимових ( 
тренувальних таборувань, т 
та II етапів гри

»ведення
і
вікових 

літніх) 
аборувань І

при
затвердженні

річних
місцевих
бюджетів

Районні (міські, 
територіальні), 
обласні органи 
управління освітою

10. Провести всеукраїнську на{ 
семінар з керівниками обла 
штабів гри та відповідальні: 
області з національно-патрі 
виховання

>аду- 
:них 
ми в
этичного

грудень 
2019 р.

УДЦНПВКТУМ 
Директорат 
інклюзивної та 
позашкільної 
освіти

И . Розробити Програму та Умізви 
проведення змагань та конкурсів, що 
проводитимуться під час ІЦ етапу гри 
у 2020 році (для середньої та старшої 
вікових груп) та Збору активістів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») -  «Котигорошко» 
(молодша вікова група)

лютий-
березень
2020 р.

Організаційна
група

12. Затвердити План підготовки та 
проведення III етапу гри у 2020 році 
(для середньої та старшої вікових 
груп)

лютий
2020р.

УДЦНПВКТУМ

13. Розробити та затвердити Плани 
підготовки проведення етапів гри:

- шкільного |
вересень 
2019 р. Районні (міські, 

територіальні), 
обласні органи 
освіти, обласні 
центри туризму |

- І лютий
2020 р.

- II березень
2020 р.



14. Здійснювати координацію у 
представників центральних 
виконавчої влади, місцевих 
адміністрацій, органів місце 
самоврядування та громадсі 
об'єднань у проведенні III 
(Всеукраїнського) етапу гри

часті
органів
державних
!ВОГО

>ких

червень 
2019 р.

Директорат 
інклюзивної та 
позашкільної 
освіти

и

Генеральний директор 
директорату інклюзивної 
та позашкільної освіти В. В. Хіврич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки 
України
від < 2 2  » - / С? 2019 № 2 2 2 2

Склад організаційного комітету
з проведення III (Всеукраїнського) етапу гри у 2020 році для середньої і 

старшої вікових груп та Збору активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») -  «Котигорошко» (молодша

візова група)

КГо
з/п

Поізвише. 
ім’я, по батькові Посада

1 . Демедюк 
Юрій Григорович

Керівник експертної групи з питань 
позашкільної освіти Директорату 
інклюзивної та позашкільної освіти

2 . Неділько
Сергій Вікторович

Директор Укоаїнського державного 
центру національно-патріотичного 
виховання. краєзнавства і туризму 
учнівської молоді

3 . Бондарчук 
Денис Олегович

Заступник з виховної ооботи лиоектооа 
Укоаїнського деожавного п є н т о у  
наиіонально-патоіотичного виховання, 
краєзнавства і туризму учнівської молоді

4 . РондзІстий 
Тарас Іванович

Лиоектоо МБУ «Ненто національного 
вілоолження». член Ради з питань 
національної єдності при Президентові 
України (за згодою)

5 . Баша
Марина Григорівна !

Головний спеціаліст в ід д іл у  науки, вишої 
освіти та атестаиійної експеотизи 
упоавління науки, вишої та поосЬесійно- 
технічної освіти Лепаотаменту освіти і 
науки Дніпропетровської ОДА

6 . Грива
Анатолій Миколайович

Голова ГО «Молодіжний клуб Джура» (за 
згодою)

7 . Палієв
Юрій Володимирович

ГО «Молодіжний клуб Джура» (за згодою)

8 . Б і гус і 
Микола Богданович

Представник ГО «Українська справа» (за 
згодою)

9 . Пустовій ! 
Юрій Степанович

|

Координатор Всеукраїнського об'єднання 
військово-патріотичних організацій (за 
згодою)

1 0 . Половський
Володимир Семенович І

Вчитель історії Української гімназіі № 1 
м. Івано-Франківськ

Генеральний директор 
директорату інклюзивної 
та позашкільної освіти В. В. Хіврич


