
 

  

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 20 січня 2020 року                  №11 -од 

 

Про організацію у 2020 році у закладах  

освіти Підволочиської селищної ради  

шкільного та І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької  

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

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 

17.01.2020 р.№ 11-од «Про організацію обласного, районних, міських та в об’єднаних 

громадах етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), з метою удосконалення роботи у закладах освіти Підволочиської 

селищної ради з національного та військово-патріотичного виховання учнівської 

молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2020 році шкільні етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у відповідності до вікових категорій 

15-17 років (старша вікова група), 11-14 років (середня вікова група), 6-10 років 

(молодша вікова група) у закладах загальної середньої освіти протягом 15 квітня -10 

травня 2020 року та І етап (серед команд закладів освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів громади) 

14-15 травня 2020 року. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити: 

1) організацію та проведення шкільного етапу та участь команд закладів 

загальної середньої освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів у І етапі і команд-переможниць у ІІ 

обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

2) участь у роботі, організації та проведенні семінарів-практикумів для 

відповідальних за проведення гри у закладах загальної середньої освіти 

Підволочиської селищної ради, підготовку таборової старшини та суддівської колегії 

для забезпечення виконання програми таборування І етапу Всеукраїнської дитячо-

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

3) розробку та затвердити річний план, річні плани організації та проведення 

шкільних та І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») відповідно до методичних рекомендацій. 



4) розвиток професійної компетенції педагогічних кадрів щодо організації та 

здійснення з національного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, 

організації та проведення гри у закладах освіти. 

3. Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради 

забезпечити: 

1) методичний та організаційний супровід підготовки роїв учасників гри 

закладів освіти Підволочиської селищної ради, проведення виховних заходів щодо 

формування в учасників гри національних цінностей, патріотизму та національної 

свідомості на прикладах історичного минулого українського народу, його права на 

самовизначеність та творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та 

державності, формування цінностей здорового способу життя; 

2) організацію та проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у формі 2 денного таборування 14-15 

травня 2020 р. на базі Підволочиської гімназії імені Івана Франка та Підволочиського 

парку «На Збручі» для закладів загальної середньої освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів. 

4. Централізованій бухгалтерії відділу освіти Підволочиської селищної ради 

передбачити необхідні кошти для організації та проведення І етапу і участі команд-

переможниць у ІІ обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

5. Інформувати Підволочиський районний відділ Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій Управління ДСНС України у Тернопільській області, 

Підволочиський відділ поліції Головного управління національної поліції в 

Тернопільській області, Підволочиський відділ Теребовлянської ШЕМД, 

Підволочиський райвійськкомат, щодо організації та про терміни і місце проведення І 

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

(«Джура»).  

6. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту відділу 

освіти Руслану Беню. 

 
 

Галина Сакевич 

Юрій Мокрій 

Юрисконсульт  Ірена Витвицька  

 


