
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 

 

06.05.2021             м. Полтава     № 47 

 

Про підсумки обласного заочного  

історичного онлайн конкурсу «Відун» 

для 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» 05 травня 

2021 року було організовано та проведено обласний заочний історичний онлайн 

конкурс «Відун» для роїв старшої вікової групи Всеукраїнської дитячо-

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

Участь у конкурсі взяли 40 роїв від 37 закладів загальної середньої освіти 

та Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

«Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського Полтавського 

району Полтавської області, Сенчанського будинку дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської сільської ради, Полтавського обласного наукового 

ліцею-інтернату              ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А. С. Макаренка. 

На підставі протоколу конкурсу, ураховуючи пропозиції суддівської 

колегії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити протокол обласного заочного історичного онлайн конкурсу 

«Відун» для роїв старшої вікової групи Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

 

 2. Нагородити грамотами Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 



молоді Полтавської обласної ради» учасників обласного заочного історичного 

онлайн конкурсу «Відун» для роїв старшої вікової групи Всеукраїнської 

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

- рій «Сапсан» Лубенської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради Полтавської області – за І місце; 

- рій «Сіроманці» Опорного закладу «Вовчицький ліцей  

імені В.Ф. Мицика Лубенської міської ради Лубенського  

району Полтавської області       – за І місце; 

- рій «Дніпровські козаки» Полтавського обласного  

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому  

педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка    – за ІІІ 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 заочному історичному онлайн конкурсі 

«Відун» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»): 

- рій «Патріот» Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області»; 

- рій «Краяни Опорного закладу «Чутівська загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ступенів виконкому Чутівської селищної ради Полтавського району 

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 «Характерники» Опорного закладу «Зіньківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №1» Зіньківської міської ради Полтавської області; 

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

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

- рій «Гончарі» Опішнянського опорного закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради Полтавської області; 

- рій «Приудайські гармаші» Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області; 

- рій «Характерники» Державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя 

Кричевського;  

- рій «Нащадки відважних козаків» Калениківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

- рій «Побратими» Градизької гімназії імені Героя України Олександра 

Білаша Глобинської районної ради Полтавської області;  

- рій «Соколята» Миргородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 

Миргородської міської ради; 



- рій «Козацький гарт» Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів           

№ 3 Карлівської районної ради Полтавської області; 

- рій «Олександрівські Козаки» Лубенської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів № 7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради 

Полтавської області; 

- рій «Побратими» Опорного закладу «Новооріхівський ліцей                       

імені О. Г. Лелеченка Ромоданівської селищної ради Миргородського району 

Полтавської області»; 

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

міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

- рій «Селищенське козацтво» Івановоселищенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 

- рій «Темп» Новомартиновицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

- рій «Величай» Лютенського закладу загальної середньої освіти                       

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Лютенської 

сільської ради; 

- рій «Козацька чайка» Озерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кобеляцької міської ради; 

- рій «Нащадки козаків» Опорного закладу Гребінківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради 

Полтавської області; 

- рій «Семенівські характерники» Семенівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 імені М. М. Хорунжого Семенівської 

селищної ради; 

- рій «Козаків Великих Нащадки» Котелевського закладу загальної 

середньої освіти № 2 I-III ступенів Котелевської селищної ради; 

- рій «Русичі» Кам’янопотоківського закладу загальної середньої освіти 

імені М. С. Новохатька Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області; 

- рій «Сенчанська сотня» Сенчанського будинку дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської сільської ради; 

- рій «Соколи» Круподеринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Оржицької селищної ради Полтавської області; 

- рій «Степові Вовки» Ряськівського навчально-виховного комплексу 

«заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Михайлівської 

сільської ради Машівського району Полтавської області; 

- рій «Стрільці» Опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа             

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

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

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області; 

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

міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

- рій «Соколи» Вікторійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 



- рій «Чутівські побратими» Чутівської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області; 

- рій «Воля» Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів №23 Полтавської міської ради Полтавської області»; 

- рій «Єдині» Малобакайського закладу загальної середньої освіти                  

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

- рій «Криничани» Великокринківської загальноосвітньої школи                           

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 

- рій «Воїни світла» Березоворудської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

- рій «Гелонці» Більського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Котелевської селищної ради. 

 

4. Оголосити подяку Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради» за сприяння розвитку національно-

патріотичного виховання та участь у заходах Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

Бровко Наталії Дмитрівні, методисту; 

Кожух Любові Іванівні, секретарю-друкарці; 

Рябусі Юлії Анатоліївні, керівнику гуртків. 

   

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Копильця Є. В. 

 

  

В. о. директора          підписано    Наталія ПОРУБАЙ 

 

 

 

  



Додаток 

до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

06.05.2021 № 47                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           

ПРОТОКОЛ 

обласного заочного історичного онлайн конкурсу «Відун»  

для роїв старшої вікової групи Всеукраїнської дитячо-юнацької  

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

№ 

з/п 

Назва рою Назва навчального закладу Кіль-

кість 

балів 

Міс- 

це 

1.  «Сапсан» Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Лубенської міської ради Полтавської області 

25 1 

2.  «Сіроманці» Опорний заклад «Вовчицький ліцей імені В.Ф. 

Мицика Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

25 1 

3.  «Дніпровські 

козаки» 

Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат              

ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А.С.Макаренка 

23 3 

4.  «Добротворці» Опорний заклад «Яреськівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька 

Шишацької селищної ради Полтавської області» 

23 3 

5.  «Патріот» Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 34 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

22 5 

6.  «Краяни» Опорний заклад «Чутівська загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів виконкому Чутівської селищної ради 

Полтавського району Полтавської області» 

21 6 

7.  «Удайські 

Козаки» 

Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня 

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

міської ради Лубенського району Полтавської 

області» 

20 7 

8.  «Характерники» Опорний заклад «Зіньківська спеціалізована школа           

І-ІІІ ступенів №1» Зіньківської міської ради 

Полтавської області 

20 7 

9.  «Юна Січ» Опорний заклад «Оржицька загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів імені І. Я. Франка Оржицької 

селищної ради Полтавської області» 

20 7 

10.  «Гончарі» Опішнянський опорний заклад загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради 

Полтавської області 

19 10 

11.  «Приудайські 

гармаші» 

Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

19 10 

12.  «Характерники» Державна спеціалізована художня школа-інтернат        

І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені 

Василя Кричевського 

18 12 

13.  «Нащадки 

відважних 

козаків» 

Калениківський заклад загальної середньої освіти         

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

17 13 

14.  «Побратими» Градизька гімназія імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради 

Полтавської області 

17 13 



15.  «Соколята»  Миргородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№5 Миргородської міської ради 

17 13 

16.  «Козацький гарт» Карлівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів           

№ 3 Карлівської районної ради Полтавської 

області 

16 16 

17.  «Олександрівські 

Козаки» 

Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської 

міської ради Полтавської області 

16 16 

18.  «Побратими»  Опорний заклад «Новооріхівський ліцей імені 

О. Г. Лелеченка Ромоданівської селищної ради 

Миргородського району Полтавської області» 

16 16 

19.  «Соколи»  Кременчуцький ліцей №10 

«Лінгвіст»  Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області 

16 16 

20.  «Селищенське 

козацтво» 

Івановоселищенська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради 

15 20 

21.  «Темп» Новомартиновицька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

15 20 

22.  «Величай» Лютенський заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

М. Л. Величая Лютенської сільської ради 

14 22 

23.  «Козацька чайка» Озерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кобеляцької міської ради 

14 22 

24.  «Нащадки 

козаків» 

Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської 

ради Полтавської області 

14 22 

25.  «Семенівські 

характерники» 

Семенівський заклад загальної середньої освіти            

І-ІІІ ступенів №1 імені М. М. Хорунжого 

Семенівської селищної ради 

14 22 

26.  «Козаків Великих 

Нащадки» 

Котелевський заклад загальної середньої освіти 

№ 2     I-III ступенів Котелевської селищної ради 

13 26 

27.  «Русичі» Кам’янопотоківський заклад загальної середньої 

освіти ім. М.С. Новохатька Кам’янопотоківської 

сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

13 26 

28.  «Сенчанська 

сотня» 

Сенчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської сільської ради 

12 28 

29.  «Соколи» Круподеринська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів Оржицької селищної ради 

Полтавської області 

12 28 

30.  «Степові Вовки» Ряськівський навчально – виховний комплекс 

«заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Михайлівської сільської ради 

Машівського району Полтавської області 

12 28 

31.  «Стрільці» Опорний заклад «Білицька загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів №1 Білицької селищної ради» 

Полтавської області 

12 28 

32.  «Чайка» Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 

Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області 

12 28 



33.  «Чайка»  Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

12 28 

34.  «Соколи» Вікторійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

11 34 

35.  «Чутівські 

побратими» 

Чутівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Оржицької районної ради Полтавської області 

10 35 

36.  «Воля» Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №23 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

9 36 

37.  «Єдині» Малобакайський заклад загальної середньої освіти       

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

9 36 

38.  «Криничани» Великокринківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради 

7 38 

39.  «Воїни світла»  Березоворудська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

6 39 

40.  «Гелонці» Більський заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Котелевської селищної ради 

6 39 

 

 

В. о. директора                    підписано Наталія ПОРУБАЙ  
 

 
 


