
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

НАКАЗ 

 

17.05.2021             м. Полтава     № 50 

 

Про підсумки обласного 

(дистанційного) конкурсу звітів 

«Книга звитяг» про роботу роїв 

середньої вікової групи 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

 

 

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» був 

організований та проведений обласний (дистанційний) конкурс звітів «Книга 

звитяг» про роботу роїв середньої вікової групи Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

Участь у конкурсі взяли 17 роїв від 17 закладів загальної середньої освіти. 

На підставі протоколу конкурсу, ураховуючи пропозиції суддівської 

колегії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити результати обласного (дистанційного) конкурсу звітів 

«Книга звитяг» про роботу роїв середньої вікової групи Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») відповідно до 

протоколу (додається). 

 

 2. Нагородити грамотами Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради» учасників обласного (дистанційного) 

конкурсу звітів «Книга звитяг» про роботу роїв середньої вікової групи 

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



- рій «Сагайдачники» Опорного закладу «Зіньківська  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1» Зіньківської міської  

ради Полтавської області       – за І місце; 

- рій «Молоді вовки» Опорного закладу «Вовчицький ліцей  

імені В.Ф. Мицика Лубенської міської ради Лубенського району  

Полтавської області»        – за ІІ місце; 

- рій «Гончарі» Опішнянського опорного закладу загальної  

середньої освіти  І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради  

Полтавської області        – за ІІІ місце. 

  

3. Нагородити дипломами Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради» рої середньої вікової групи за активну та 

результативну участь в обласному (дистанційному) конкурсі звітів «Книга 

звитяг» про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»): 

- рій «Миролюби» Опорного закладу «Яреськівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Ф. П. Борідька Шишацької селищної ради Полтавської 

області»; 

- рій «Нащадки Славної Козачки» Землянківської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів імені Народної артистки України Р. П. Кириченко Глобинської 

міської ради;  

- рій «Світлогірські соколята» Світлогірської загальноосвітньої школи           

I - III ступенів імені Антона Петровича Біленка Кобеляцької міської ради 

Полтавської області; 

- рій «Патріоти» Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області»; 

- рій «Сокіл» Покровського опорного закладу загальної середньої освіти        

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

- рій «Соколята» Опорного закладу «Чутівська загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів виконкому Чутівської селищної ради Полтавського району 

Полтавської області»; 

- рій «Манжелія» Манжеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Героя Радянського Союзу О. О. Чайки Глобинської міської ради; 

- рій «Ромко» Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ромоданівської селищної ради Миргородського району Полтавської області; 

- рій «Молода січ-2» Зубанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Глобинської міської ради Полтавської області;  

- рій «Булава» Нижньоланнівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Ланнівської сільської ради; 

- рій «Калина» Комунального закладу «Полтавська гімназія № 6 

Полтавської міської ради Полтавської області»;  

- рій «Сулинські козаки» Горошинського закладу загальної середньої 

освіти Оболонської сільської ради Полтавської області; 



- рій «Соколята» Опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області»; 

- рій «Джерело» Опорного закладу «Карлівський ліцей № 4 Карлівської 

районної ради Полтавської області». 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Копильця Є. В. 

 

  

В. о. директора        Наталія ПОРУБАЙ 

 



Додаток 

до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

17.05.2021 № 50                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
 

ПРОТОКОЛ   

обласного (дистанційного) конкурсу звітів «Книга звитяг»  

про роботу роїв середньої вікової групи (учасників 11-14 років)  

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

             
№ 

п/п 

Назва закладу освіти Назва рою  

 

Кіль-

кість 

балів 

Міс- 

це 

1 Опорний заклад «Зіньківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №1» Зіньківської міської 

ради Полтавської області  

«Сагайдачники» 212,33 1 

2 Опорний заклад «Вовчицький ліцей  

імені В.Ф. Мицика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» 

«Молоді вовки» 211 2 

3 Опішнянський опорний заклад загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів Опішнянської 

селищної ради Полтавської області  

«Гончарі» 200 3 

4 Опорний заклад «Яреськівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька 

Шишацької селищної ради Полтавської області»  

«Миролюби» 195 4 

5 Землянківська загальноосвітня школа  

I-III ступенів імені Народної артистки України 

Р. П. Кириченко Глобинської міської ради 

Нащадки 

Славної Козачки 

186,33 5 

6 Світлогірська загальноосвітня школа I - III ступе-

нів імені Антона Петровича Біленка Кобеляцької 

міської ради Полтавської області 

«Світлогірські 

соколята»» 

138 6 

7 Комунальний заклад «Полтавська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської 

міської ради Полтавської області» 

«Патріоти» 132,33 7 

8 Покровський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

«Сокіл» 119,33 8 

9 Опорний заклад «Чутівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради 

Полтавського району Полтавської області» 

«Соколята» 116 9 

10 Манжеліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-

нів імені Героя Радянського Союзу О. О. Чайки 

Глобинської міської ради 

«Манжелія» 111,66 10 

11 Ромоданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-

нів Ромоданівської селищної ради 

Миргородського району Полтавської області 

«Ромко» 110 11 

12 Зубанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Глобинської міської ради Полтавської області 

«Молода січ-2» 104,66 12 

13 Нижньоланнівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Ланнівської 

сільської ради 

«Булава» 103 13 



14 Комунальний заклад «Полтавська гімназія № 6 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

«Калина» 97 14 

15 Горошинський заклад загальної середньої освіти 

Оболонської сільської ради Полтавської області 

«Сулинські 

козаки» 

89 15 

16 Опорний заклад «Калайдинцівська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф. Д. Рубцова 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області» 

«Соколята» 89 15 

17 Опорний заклад «Карлівський ліцей № 4 

Карлівської районної ради Полтавської області» 

«Джерело» 0 17 

 

 

В. о. директора  Наталія ПОРУБАЙ  

 

 
 

 
 


