
24.05.2021 № 01-14/204  На № ______ від ____________ 
 

Керівникам органів  

управління освітою  
 

Директорам закладів середньої та 

позашкільної освіти 
 

Директорам закладів інституційного 

догляду та виховання дітей 

(інтернатного типу) обласного 

підпорядкування 

 
Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11.09.2020 № 1132 «Про проведення у 2020/2021 навчальному році 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)» Комунальним закладом «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради» з 10 до 25 червня 2021 року буде проведено  

Обласний конкурс «Таборування (бівак)» Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» для роїв середньої (учасники 

11-14 років) та старшої (учасники 15-17 років) вікових груп.  

З метою якісного проведення Конкурсу надсилаємо Порядок проведення 

та методичні рекомендації щодо Обласного конкурсу «Таборування (бівак)» 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)» для роїв середньої та старшої вікових груп (додається). 

За необхідності у додаткових консультаціях звертатися до старшого судді 

Конкурсу, керівника гуртків Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради» Прохорчук Світлани Анатоліївни 

(контактний телефон (068) 0231543). 

 

 

В. о. директора                       (підписано)   підписано Наталія ПОРУБАЙ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
 

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36014,  тел.: 641-601, 641-605  

E-mail: poltavatourcenter@gmail.com  http://poltavatourcenter.pl.ua  
UA 258201720344230004000063520 Держказначейська служба України, м. Київ 

 код ЗКПО  23277164 
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       Додаток 

       до листа КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

       24.05.2021 № 01-14/204 

 

Порядок проведення та методичні рекомендації  

Обласного конкурсу «Таборування (бівак)» Всеукраїнської 

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

для роїв середньої та старшої вікових груп 

 

          Участь у конкурсі «Таборування (бівак)» можна взяти з 10 до 25 червня 

2021 року окремо роєм, у складі куреня, таборуванням роїв закладів освіти 

територіальної  громади залежно від санітарно-епідеміологічної ситуації. 

Основні вимоги до організації та проведення таборування: 

 1) тривалість підсумкового таборування має становити не менше 3 (трьох) 

ночівель поспіль; 

          2) дотримання розпорядку дня та виконання цікавої дітям Програми 

таборування; 

          3) щоденне висвітлення (відео/фоторепортаж із GPS міткою) основних 

моментів таборування у соціальних мережах з відповідними гештегами. 

          4) наявність атрибутів та офіційних символів куреня (рою) відповідно до 

Методичних рекомендацій з організації роботи в куренях Всеукраїнської 

дитячо- юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), затверджених 

наказом Українського державного центру національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді від 15.04.2020 № 45-А 

(додаються); 

           5) організація таборового діловедення з виданням таборових наказів; 

           6) обов’язковим елементом таборувань є щоденне виконання Державного 

гімну України на ранкових шикуваннях та маршу «Зродились ми великої 

години» на слова Олеся Бабія на вечірніх шикуваннях; 

           7) виконання під час таборування обов’язкового завдання за одним з 

трьох напрямків: екологічного, історико-краєзнавчого, соціально 

значущого; 

           8) щоденна тематична виховна складова; 

           9) організація нічного чергування та охорони табору; 

         10) проведення щоденних вишколів, тренувань, майстер-класів, гутірок 

тощо. 

Пріоритет при підведенні підсумків матимуть рої, що працювали у складі 

куренів.  

За підсумками таборування учасники Конкурсу не пізніше 26 червня 2021 

року надсилають на електронну адресу poltavatourcenter@gmail.com 

Комунального закладу «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради»:  

1) заявку (додаток 1);  

2) текстовий звіт про польовий вихід обсягом не більше 2-х сторінок 
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друкованого тексту (додаток 2); 

3) презентацію про польовий вихід, яка повинна бути виконана в 

програмі «Microsoft Offise Power Point» об’ємом до 15 слайдів, без 

використання відеофайлів (тільки фото і текст). Паспорт рою вставляється 

окремим слайдом (додаток 3); 

4) відеозвіт про польовий вихід тривалістю до 15 хвилин. 

Додаток  1   

 
 

                                                 ЗАЯВКА 

на участь у обласному конкурсі «Таборування (бівак)»  

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

рою середньої або старшої вікової групи (вказати якої саме)  

 

1. Повна юридична назва закладу освіти 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. П.І.Б. (повністю) керівника закладу освіти _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Адреса закладу освіти: 

  

 - юридична ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

- поштова _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 - електронна __________________________________________________ 

 

4. Назва рою _________________________________________________________ 

 

5. П.І.Б. (повністю) керівника рою, посада _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. E-mail: керівника рою _______________________________________________ 

 

7. №№ телефонів керівника рою (в т.ч. моб.) ______________________________ 

 

 

___________________________                                     ______________________ 

(керівник закладу освіти)                                                                           (підпис) 

           



 

Додаток 2 

 

Орієнтовна форма текстового звіту учасника обласного конкурсу 

«Таборування (бівак)» Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

 

Назва куреня (рою)  
Повна юридична назва закладу 

освіти, на базі якого створено 

курінь (рій) 

 

 

Список учасників таборування 

із зазначенням функцій, що 

були на них покладені 

1. ... 

2. ... 

3 ..............  

Опис виконання обов’язкового 

завдання (стисло) 
 

Територія/маршрут 

таборування/туристського 

походу 

 

Перелік виховних заходів під 

час таборування 

1. 

2. 

Перелік вишколів під час 

таборування 

1. 

2. 

Перелік майстер-класів 1. 

2. 

Активні посилання на соціальні 

мережі, в яких висвітлювались 

щоденні заходи таборування 

1. День перший - (посилання) 

2. День другий - (посилання) 

3 ......  

Додатки до Звіту 1. Програма таборування 

2. Розпорядчий документ 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток  3  

 

                                                        ПАСПОРТ 
Рою _______________________________________________________________ 

(назва рою) 

1. Регіон ____________________________________________________________ 

                                  (область, м. Київ) 

2. Район ____________________________________________________________ 

3. Назва населеного пункту____________________________________________ 

4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано рій ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Поштова адреса  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Контактні телефони_________________________________________________ 

7. E-mail:  ___________________________________________________________ 

8. Сайт _____________________________________________________________ 

9.  Контакт у соцмережах ______________________________________________ 

10. Ройовий__________________________________________________________ 
                                                   (Ім’я, Прізвище)  

11. Педагог–виховник ________________________________________________ 
                                                     (П.І.Б., № мобільного тел., E-mail) 

 

12. СКЛАД  РОЮ    (до 15 осіб) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім.’я 

Рік 

народження 
Клас  

Обов’язки 

(ройова 

посада) 

Домашня адреса  

(E-mail, моб. телефон) 

1 2 3 4 5 6 
      

      
 

   Список склав _________________/________________/ 

 

Дата заповнення паспорту __ _____________ 20__ р.   

 

 

М.П.               Керівник закладу _____________/________________/ 

 

 

 

 


