
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     № 51 

 

Про підсумки обласного 

(дистанційного) конкурсу звітів 

«Книга звитяг» про роботу роїв 

старшої 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 старшої вікової групи Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

Участь у конкурсі взяли 35 роїв від 33 закладів загальної середньої освіти 

та Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської 

ради, Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату II-III ступенів                      

імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

На підставі протоколу конкурсу, ураховуючи пропозиції суддівської 

колегії  
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Затвердити результати обласного (дистанційного) конкурсу звітів 

«Книга звитяг» про роботу роїв старшої 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 старшої вікової групи 

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

- рій «Сіроманці» Опорного закладу «Вовчицький ліцей  

імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради Лубенського району  

Полтавської області»        – за І місце; 

- рій «Характерники» Опорного закладу «Зіньківська  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської  

ради Полтавської області       – за ІІ місце; 

- рій «Добротворці» Опорного закладу «Яреськівська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф. П. Борідька  

Шишацької 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 старшої 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 «Орлан» Комунального закладу «Розсошенська гімназія 

Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»; 

- рій «Кринчани» Великокринківської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради;  

- рій «Побратими» Опорного закладу «Бутенківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд-Михайлика Білицької селищної ради»; 

- рій «Хортиця» Івановоселищенської загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 

- рій «Приудайські гармаші» Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області; 

- рій «Селищенське козацтво» Івановоселищенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 

- рій «Вирішальненці» Опорного закладу «Вирішальненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської 

області»; 

- рій «Удайські козаки» Опорного закладу «Калайдинцівська 

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

Лубенського району Полтавської області»; 

- рій «Сенчанська сотня» Сенчанського будинку дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської сільської ради; 

- рій «Єдині» Малобакайського закладу загальної середньої освіти                         

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

- рій «Степовик» Опорного закладу «Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся 

Гончара Кобеляцької міської ради Полтавської області»; 

- рій «Козацька слава» Веселоподільського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Семенівської селищної ради; 

- рій «Гадяцькі вепри» Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату 

II - III ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 



 - рій «Краяни» Опорного закладу «Чутівська загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавської 

області»; 

 - рій «Патріоти» Опришківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Глобинської міської ради Полтавської області; 

 - рій «Пустовійтівська гвардія» Пустовійтівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 

 - рій «Світлогірці» Світлогірської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

імені Антона Петровича Біленка Кобеляцької міської ради Полтавської області; 

 - рій «Козацька шабля» Біляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Семенівської районної ради Полтавської області; 

 - рій «Сагайдачники» Опорного закладу «Пришибський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Пришибської сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області; 

 - рій «Хортиця» Гряківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавської області; 

 - рій «Чайка» Озерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кобеляцької міської ради; 

 - рій «Юна Січ» Опорного закладу «Оржицька загальноосвітня школа                  

І-ІІІ ступенів імені І. Я. Франка Оржицької селищної ради Полтавської області»; 

 - рій «Соколи» Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

 - рій «Чайка» Загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 Горішньо-

плавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

 - рій «Побратими» Козельщинського ліцею Козельщинської селищної 

ради Полтавської області; 

 - рій «Супер козаки» Опорного закладу «Карлівський ліцей № 4 

Карлівської районної ради Полтавської області»; 

 - рій «Чайка» Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

 - рій «Патріоти» Опорного закладу «Диканська загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської 

області»; 

 - рій «Січовики» Кременчуцької гімназії № 24 Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області; 

 - рій «Стрільці» Опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 1 Білицької селищної ради» Полтавської області; 

 - рій «Чорні запорожці» Чевельчанської загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів Оржицької селищної ради Полтавської області; 

 - рій «Воля» Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа           

І-ІІІ ступенів № 23 Полтавської міської 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 № 51                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
 

ПРОТОКОЛ   

обласного (дистанційного) конкурсу звітів «Книга звитяг»  

про роботу роїв старшої вікової групи (учасників 15-17 років)  

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

 
№ 

п/п 

Назва закладу освіти Назва рою Середній 

бал 

Місце 

1.  Опорний заклад «Вовчицький ліцей  

імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» 

«Сіроманці» 

214,66 1 

2.  Опорний заклад «Зіньківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №1» Зіньківської міської 

ради Полтавської області 

«Характер-

ники» 

214,33 2 

3.  Опорний заклад «Яреськівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ф. П. Борідька 

Шишацької селищної ради Полтавської області» 

«Добротворці» 

202 3 

4.  Комунальний заклад «Розсошенська гімназія 

Щербанівської сільської ради Полтавського 

району Полтавської області» 

«Орлан» 

190 4 

5.  Великокринківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради 
«Кринчани» 

186 5 

6.  Опорний заклад «Бутенківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд-

Михайлика Білицької селищної ради» 

«Побратими» 

179,33 6 

7.  Івановоселищенська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради 
«Хортиця» 

171,33 7 

8.  Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

«Приудайські 

гармаші» 

166 8 

9.  Івановоселищенська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради 

«Селищенське 

козацтво» 

160 10 

10.  Опорний заклад «Вирішальненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Сенчанської сільської ради Полтавської області»   

«Вирішаль-

ненці» 

158,33 9 

11.  Опорний заклад «Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені  

Ф. Д. Рубцова Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» 

«Удайські 

козаки» 

152,66 11 

12.  Сенчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської сільської ради 

«Сенчанська 

сотня» 

142 12 

13.  Малобакайський заклад загальної середньої 

освіти       І-ІІІ ступенів Решетилівської міської 

ради Полтавської області  

«Єдині» 

139 13 

14.  Опорний заклад «Кобеляцький ліцей № 2 імені 

Олеся Гончара Кобеляцької міської ради 

Полтавської області» 

«Степовик» 

135,66 14 



15.  Веселоподільський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Семенівської селищної ради 
«Козацька 

слава» 

133 15 

16.  Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат 

II-III ступенів імені Є.П.Кочергіна Полтавської 

обласної ради 

«Гадяцькі 

вепри» 

125,66 16 

17.  Опорний заклад «Чутівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради 

Полтавського району Полтавської області»  

«Краяни» 

116 17 

18.  Опришківська загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів Глобинської міської ради Полтавської 

області 

«Патріоти» 

110 18 

19.  Пустовійтівська загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів Глобинської міської ради 

«Пустовойтів-

ська гвардія» 

109,66 19 

20.  Світлогірська загальноосвітня школа I-III сту-

пенів імені Антона Петровича Біленка 

Кобеляцької міської ради Полтавської області 

«Світлогірці» 

108,66 20 

21.  Біляківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Семенівської районної ради Полтавської області 

«Козацька 

шабля» 

108,33 21 

22.  Опорний заклад «Пришибський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Пришибської 

сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

«Сагайдач-

ники» 

100 22 

23.  Гряківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Чутівської селищної ради Полтавського району 

Полтавської області 

«Хортиця» 

94,66 23 

24.  Озерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кобеляцької міської ради 
«Чайка» 

94 24 

25.  Опорний заклад «Оржицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені І. Я. Франка 

Оржицької селищної ради Полтавської області» 

«Юна Січ» 

 

94 24 

26.  Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

«Соколи» 

93,33 26 

27.  Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 

Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області  

«Чайка» 

84,33 27 

28.  Козельщинський ліцей Козельщинської 

селищної ради Полтавської області 
«Побратими» 

83,66 28 

29.  Опорний заклад «Карлівський ліцей № 4 

Карлівської районної ради Полтавської області» 
«Супер 

козаки» 

80,66 29 

30.  Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

«Чайка» 

79,33 30 

31.  Опорний заклад «Диканська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Диканської селищної ради 

Полтавського району Полтавської області»  

«Патріоти» 

78,66 31 

32.  Кременчуцька гімназія № 24 Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

«Січовики» 

78,33 32 

33.  Опорний заклад «Білицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 Білицької селищної 

ради» Полтавської області 

«Стрільці» 

77,66 33 



34.  Чевельчанська загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів Оржицької селищної ради Полтавської 

області 

«Чорні 

запорожці» 

70,33 34 

35.  Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

«Воля» 

66,33 35 

 

             

В. о. директора  Наталія ПОРУБАЙ  

 

 
 

 
 


