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23.11.2017 № 317  

Директорам обласних та Київського 

міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

станцій юних туристів 

Інформація щодо проведення  

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

у 2017/2018 навчальному році 

 

 Інформуємо про наступне: у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнська 

дитячо-юнацька військово-патріотична  гра „Сокіл” („Джура”) проводиться 

відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру „Сокіл” („Джура”), затвердженого наказом  Міністерства 

освіти, науки, молоді та спорту  від   13.06. 2012 № 687 та зареєстрованого 

Міністерством юстиції України 03.07.2012 року за № 1094/21406 та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 № 1278 «Про проведення у 

2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» (далі – гра «Джура»). 

Організація та проведення гри «Джура» у 2017/2018 навчальному році 

передбачає використання діючої нормативно-правової бази, зокрема: 

Рекомендації щодо організації та проведення І районного (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) 

(лист Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді від 07.03.2013 № 55); Рекомендації щодо організації та проведення ІI 

(Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського 

міських) етапу  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

„Сокіл” („Джура”)  (лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2014   

№ 1/9-242); Рекомендації з  організації   Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у загальноосвітніх,  



позашкільних та професійно-технічних навчальних  закладах України (лист 

Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 № 1/9-78). 

При організації етапів гри «Джура», просимо звернути увагу на 

дотримання вимог щодо термінів проведення І і ІІ етапів та дотримання 

тривалості таборування (лист Міністерства освіти і науки України від 

17.02.2014 № 1/9-77 «Про терміни проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської 

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

На даний момент УДЦТКУМ розробляє Типові умови проведення 

конкурсів і змагань гри «Джура». Пропозиції можна подавати до 05 грудня ц.р. 

за електронною адресою: cnpv_patriot@ukr.net. 

 

 

 

Директор                                             С. В. Неділько 
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