
Порядок проведення ІІ обласного етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри  

«Сокіл» («Джура») у 2022 році 

СТАРША ВІКОВА ГРУПА  

 

 

Порядок  проведення ІІ обласного етапу гри складений відповідно до 

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру  

«Сокіл» («Джура»), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

18.10.2018 № 845, Правил та умов проведення змагань і конкурсів ІІІ 

(Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура-2022» («молоді козаки» 15-17 

років). 

  

1. Термін проведення 

 

ІІ обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра) проводиться у період з 16 травня до                 

15 червня 2022 року в режимі онлайн. 

 

2. Керівництво грою  

 

2.1. Загальне керівництво проведенням гри здійснює Департамент освіти 

і науки Полтавської обласної військової адміністрації.  

Безпосередня  організація  та  проведення ІІ обласного етапу гри «Сокіл» 

(«Джура») покладається на Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради». 

2.2. Суддівська колегія гри затверджується наказом Комунального 

закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

 

3. Учасники гри 

 

3.1. До участі у ІІ обласному етапі у старшій віковій групі  допускаються 

учні (вихованці) закладів освіти віком 15-17 років (з датами народження до       

1 серпня 2005–2007 року).  

Учасники не повинні мати обмежень за станом здоров’я та навчатись за 

програмою основної медичної групи фізичної культури закладу освіти. 

3.2. Кількісний склад рою – до 8 осіб, з них не менше 2-х осіб 

протилежної статі.  

  



4. Програма гри 

 

4.1. Всі конкурси і змагання, що входять до програми гри, є заліковими.  

4.2. Програма, терміни та умови видів гри: 

 

 

№ 

Термін 

проведення 

/подання 

матеріалів на 

суддівство 

Вид програми 
Посилання на папку з 

матеріалами виду 

К-сть уча-

сників 

Форма 

проведення 

Посилання на 

гугл-форму для 

подання 

технічних заявок 

на вид та 

матеріалів на 

суддівство  

1 
23 травня 

(проведення) 

Інтелектуальна 

гра-вікторина  

«Відун» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1G5yx0h2

0B-

Qxf_HxLlKwIqCnPJWr

HACV?usp=sharing 

3 

учасники 

Онлайн-

вікторина 

реєстрація 

до 16.05, 

відповідно до 

умов виду 

2 

до 23 травня 

(подання 

відео 

матеріалів) 

Змагання 

«Фізична 

підготовка» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1s8AtEC

MQUP0PwI08Ju6P7vjx

27ubqr_b?usp=sharing 

 

4 

учасники 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gl

e/JfUGJSUMK

X9xBYbY8 

 

3 
26 травня 

(проведення) 

Конкурс 

«Рятівник» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1ofj6yUg

HLBL20NWM-fAK-

XeP_XFE09Xy?usp=sh

aring 

3 

учасники 

Онлайн-

вікторина 

реєстрація  

до 16.05, 

відповідно до 

умов виду 

4 

до 27 травня 

(подання 

відео 

матеріалів) 

Змагання 

«Туристська 

підготовка» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1ArGeceD

GXu7k2ct3g66hj9708rc

99AWc?usp=sharing 

 

4 

учасники 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gl

e/92j8rzrw9ET

Ke34g7 

5 

до 31 травня 

(подання 

відео 

матеріалів) 

Конкурс строю 

та маршової 

пісні «Впоряд» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1D6YxkM

JpfVqwc9Ryux0xobC-

O9YZrmSz?usp=sharing 

 

6 

учасників 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gl

e/YcHnd5n7sb

HmM4s47 

 

6 

до 05 червня 

(подання 

відео 

матеріалів) 

Конкурс 

«Спорядження 

магазину 

набоями» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1Amj7yB

ekOT0WBIwflsiFr4NsU

alcuCpb?usp=sharing 

 

4 

учасники 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gl

e/t29ReTJjgqc

BZCQeA 

7 

до 05 червня 

(подання 

відео 

матеріалів) 

Конкурс 

«Розбирання та 

складання ма-

кета автомата» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1TdoesMh

w5OS8PILGijoYrs_Ce

Y0UJ_Hz?usp=sharing 

 

4 

учасники 

Подання 

відео-

записів 

https://forms.gl

e/eV8dt8GYp3

isis3UA 

 

 

 

4.3. У папці кожного виду розміщуються умови, підсумкові протоколи, 

методичні рекомендації та інші матеріали. 
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5. Реєстрація рою на участь у грі, 

документація та  терміни її  подання 

 

5.1. Обов’язковою умовою участі у грі є створення до 16 травня 2022 

року облікового запису рою у Google та поштової скриньки @gmail. 

Під час створення облікового запису Gmail у пунктах «Ім’я» та 

«Прізвище» вказувати назву рою та територію (наприклад: Соколята 

Миргород). Ці дані повинні дублюватися в рядку «Ім’я користувача» 

електронної адреси (наприклад: sokoliata_myrgorod@gmail.com).  

Якщо рій реєструється через сторінку педагога чи іншого не 

ідентифікованого облікового запису, реєстрація не розглядатиметься.    

5.2. До 16 травня  2022  року на електронну адресу 

gradzura.poltava@gmail.com з поштової скриньки рою (gmail) надсилається 

іменна заявка у форматі PDF за формою:  

ЗРАЗОК  ІМЕННОЇ  ЗАЯВКИ 

 
        

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник закладу освіти 

Прізвище, ім’я, по батькові 
 Підпис, печатка 

 
  

 

І М Е Н Н А  З А Я В К А 

на участь в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької   

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  «Джура-2022» 

СТАРША ВІКОВА ГРУПА 

 

Назва рою 

Повна назва закладу освіти  

Назва територіальної  громади 
 

№ 

п/п 

Фотографія 

учасника  

розміром 3*4 см 

Прізвище, ім’я, 

по батькові учасника 

Повна дата 

народження  

(число,  

місяць, рік)  

Клас 

1     

     
 

Керівник-виховник рою           ПОВНІСТЮ прізвище, ім’я, по батькові 

 контактний телефон  

 

Другий  виховник               ПОВНІСТЮ прізвище, ім’я, по батькові 

 контактний телефон  

 

Іменні заявки, надіслані зі сторонніх електронних адрес (не власної 

рою), прийматися не будуть! 

 



5.3. На кожен з видів (крім онлайн-вікторин) рій не пізніше визначених 

термінів подає також технічні заявки через вказані у Програмі гри (п. 4.2.) гугл-

форми (там же подаються і посилання на збережені відеоматеріали).  

5.4. Для керівників-виховників та других виховників роїв з 

використанням наданих в іменній заявці контактних телефонів буде створений 

Telegram-канал для оперативного обміну інформацією стосовно перебігу гри. 

 

6.  Підведення  підсумків 

 

6.1. Організатори оприлюднюють підсумкові протоколи окремих 

конкурсів (змагань) не пізніше 5 днів з моменту завершення виду.  

6.2. Не пізніше 15 червня 2022 року організатори гри оприлюднюють 

зведені протоколи гри «Сокіл» («Джура») – «Джура-2022». 

6.3. Загальнокомандне місце кожного рою визначається за найменшою 

сумою місць, що посів рій в усіх конкурсах та змаганнях ІІ (обласного) етапу 

гри. Якщо результат кількох роїв виявиться однаковим, перевагу надається 

рою, що виборов вище місце у виді «Впоряд»; за рівності місць наступна 

перевага надається виду гри «Фізична підготовка». 

6.4. Рій, що не візьме участі в інших окремих залікових видах конкурсів 

(змагань), у підсумку отримає місце нижче за рої, які брали участь в усіх видах 

програми гри. 

 

7. Нагородження  переможців 

 

7.1. Рої, які посядуть 1, 2, 3 загальнокомандні місця, нагороджуються 

грамотами та кубками, а їхні виховники  грамотами Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

7.2. Рої, які посядуть призові командні місця в кожному окремому виді 

гри, нагороджуються грамотами Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради». 

7.3. Учасники, які посядуть призові місця в особистому заліку окремого 

виду гри, нагороджуються грамотами Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

 


