
15.03.2021 № 01-14/101 На № ______ від ____________ 
 

Керівникам місцевих 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» у квітні 2021 року буде проведений Обласний 

заочний (дистанційний) конкурс звітів «Книга звитяг» про роботу роїв старшої 

вікової групи (учасники 15-17 років). 
З метою якісного проведення конкурсу звітів надсилаємо Порядок 

проведення та методичні рекомендації щодо Обласного заочного 

(дистанційного) конкурсу звітів  «Книга звитяг» про роботу роїв Всеукраїнської 

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

вікової групи (додається). 

 

В. о. директора    підписано   Наталія ПОРУБАЙ  
 

Безверхий О.А. 

096 7927641 

 

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 

 

 

mailto:turcenter@mail.ru


Додаток 

до листа  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

15.03.2021 № 01-14/101 

 

Порядок проведення та методичні рекомендації  

щодо Обласного заочного (дистанційного) конкурсу звітів «Книга звитяг» 

про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  

гри «Сокіл» («Джура») старшої вікової групи (учасники 15-17 років) 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Розвиток та впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), розширення її мережі, долучення до Гри 

дітей старшого шкільного віку вимагає нових форм комунікації учасників, 

інформування про здобутки, досягнення, впровадження інноваційних методів 

виховання. 

 1.2. Обласний заочний (дистанційний) конкурс звітів «Книга звитяг» про 

роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри «Сокіл» 

(«Джура») старшої вікової групи  (далі – Конкурс) проводиться з метою 

подальшого розвитку форм і методів виховної роботи в роях та закладах освіти, 

формування  лідерських якостей дітей та молоді, обміну їх досвідом. 

 1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

- вивчення соціально-педагогічних умов розвитку Гри в закладах освіти 

області; 

- підтримка розвитку інноваційних форм і методів виховної діяльності з 

дітьми, спрямованої на формування в них активної життєвої позиції; 

- поширення кращого педагогічного досвіду з організації виховного процесу 

з дітьми; 

- підтримка молодих талановитих педагогів, сприяння їхній самореалізації 

та стимулювання подальшої творчої діяльності; 

- створення інформаційного банку кращих моделей системи виховання дітей 

у Грі; 

- узагальнення кращого досвіду функціонування роїв в освітніх закладах 

різних типів підпорядкування та форм власності; 

- привернення уваги  органів місцевого самоврядування, органів управління 

освітою та молодіжною політикою, дитячо-юнацьких та молодіжних громадських 

організацій, педагогічних колективів до питань підтримки Гри та розвитку 

соціальної згуртованості учасників освітнього процесу. 

1.4. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює Комунальний заклад 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

 

2. Учасники Конкурсу 

 2.1. До участі у Конкурсі допускаються звіти роїв старшої (віком 15-17 

років) вікової групи закладів загальної середньої, позашкільної освіти, клубів, 

дитячих обʼєднань та громадських організацій. 
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3. Порядок і термін проведення Конкурсу 

 3.1. Обласний заочний (дистанційний) конкурс звітів «Книга звитяг» буде 

проведений з 15 до 20 квітня 2021 року. 

 Експертна комісія (журі) обласного етапу визначають переможця та 

призерів керуючись критеріями, викладеними в пункті 5 цих Умов.   

3.2. Заклади загальної середньої, позашкільної освіти, клуби, дитячі 

обʼєднання та громадські організації, учасники обласного Конкурсу не 

пізніше 10 квітня 2021 року подають заявку (додаток 1) та електронні звіти-

матеріали відповідно до вимог пункту 4 цих Умов на електронну адресу 

Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

knigazvytag2021@gmail.com з темою листа «Для участі у конкурсі «Книга звитяг» 

(старша група)» та надсилають на цю адресу листи з посиланням на інтернет-

ресурс, на якому розміщений звіт про роботу рою старшої вікової групи. 

 

4. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс 

4.1. Усі матеріали подаються державною мовою. 

4.2. Для участі у Конкурсі організаторам подають: 

- заявку про участь у Конкурсі (додаток 1); 

- електронний звіт про роботу рою «Книга звитяг» старшої вікової 

групи.  
4.3. Цінність і оригінальність «Книги звитяг» полягає у тому, що вона 

створюється не виховниками рою, а його учасниками. 

Відповідно до пункту 16 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845, кожен рій веде власну 

«Книгу звитяг» (щоденник), яка складається з двох частин: «Спадок» та 

«Здобуток». У «Спадок» збираються (у тому числі усні та архівні) свідчення про 

боротьбу за державну незалежність України в громаді (місті, селі). В «Здобуток» 

уписуються досягнення і перемоги джур рою та куреня (відповідно до пункту 16 

Положення про гру). 

Обов’язково оформити титульну сторінку, вказавши: 

- назву «Книга звитяг»; 

- назву рою, куреня; 

- повну назву закладу освіти чи організації, де рій паспортизований; 

- назву громади; 

- прізвища, імена, по батькові виховників та їхні посади.   

4.4. Матеріали подаються у вигляді презентації, яка повинна бути 

виконана в програмі «Microsoft Offise Power Point»  з описом діяльності рою 

до 25 слайдів без використання відеофайлів (тільки фото і текст). Паспорт 

рою вставляється окремим слайдом (додаток 2).  
Розділ «Здобутки» має містити найвагоміші здобутки рою за усі минулі 

роки. Матеріали, подані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються. 

 

5. Критерії оцінювання матеріалів Конкурсу 

5.1. Критерії оцінювання презентації: 

1. Відповідність вимогам п. 4.4 до 20 б. 

2. Інформаційна насиченість презентації до 30 б. 

mailto:knigazvytag2021@gmail.com
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3. Логічність (дотримання хронологічної послідовності) до 20 б. 

4. Якість та ефективність діяльності рою до 30 б. 

 Максимальна сума балів до 100 б. 

 

5.2. Критерії оцінювання текстового опису: 

1. Титульний лист та стор. 2  

 - девіз рою до 2 б. 

 - дані про виконавців (назва рою, адреса навчального закладу  

(клубу, гуртка тощо), паспорт рою 
до 3 б. 

2.   Якість оформлення звіту (грамотність, охайність) до  5 б. 

3. Відповідність ідейним принципам лицарства «Служити Богові, 

Батьківщині, ближнім» 
до 35 б. 

4. Суспільна значущість діяльності рою до 20 б. 

5. Висвітлення діяльності рою у соціальних мережах (у т.ч. на 

сторінці Фейсбук Всеукраїнська військово-патріотична гра 

«ДЖУРА») та ЗМІ 

до 15 б. 

6. Додатковий матеріал:  

 - об’єм, відповідність фото змісту звіту   до 10 б. 

 - якість методичних матеріалів   до 10 б 

7. Відповідність вимогам (п. 4.5) до 20 б. 

 Максимальна сума балів до 120 б. 

 Максимальна сума балів за презентацію та текстовий опис  до 220 б. 

 

 

6. Підведення підсумків 

6.1. За рішенням експертної комісії (журі) обласного Конкурсу 

визначаються переможці та призери, які нагороджуються грамотами та 

дипломами Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради». 

 

Старший суддя Конкурсу  підписано   Світлана ПРОХОРЧУК 

контактний телефон 

068 0231543                              
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Додаток  1 до пункту 3.2  

 
 

                                                 ЗАЯВКА 

на участь у Обласному заочному (дистанційному) конкурсі звітів «Книга звитяг» 

про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») старшої вікової групи 

 

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. Назва (загальна тема) звіту ___________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________ 

 

7. E-mail: керівника рою  ______________________________________________ 

 

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

 

 

___________________________                                     ______________________ 

(керівник закладу освіти)                                                                           (підпис) 
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Додаток  2 до пункту 4.4 

 

                                                        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., № мобільний тел., E-mail:, інші дані) 

 

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 _____________/________________/ 


