
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

С Л  /г 7 . 2019р. Львів № ^  ЗЄ го

Про проведення у  2019/2020 
навчальному році в закладах 
ПТО Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 
року № 966 «Про проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», Положення про Всеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 та з метою
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

1. Провести у 2019/2020 році в закладах ПТО відбіркові (училищні), 
територіальні (міжучилищні) та І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» (далі гра).

2. Директорам закладів професійної освіти:
2.1. Передбачити у планах роботи на 2019-2020 н.р. заходи щодо 

організації розвитку гри, в тому числі проведення виховних заходів щодо 
формування в учасників гри патріотизму та національної свідомості на 
прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і 
творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності,* 
формування цінностей здорового способу життя.

2.2. Провести педагогічні ради на тему «Основні засади Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та її 
проведення у закладах ПТО».

2.3. Створити в закладах ПТО відповідно до Положення про гру учнівське 
козацьке самоврядування (рої, курені).

НАКАЗУЮ:



2.4. До 24.10.2019 подати на електронну пошту Будинку техніки 
btpto-lviv@ukr.net копію наказу про призначення відповідальних осіб за 
підготовку та проведення гри.

2.5. Забезпечити методичний та організаційний супровід підготовки роїв 
-  учасників гри.

2.6. Забезпечити розміщення інформації на освітньому порталі та в 
соціальних мережах про підготовку та проведення гри.

2.7. Сприяти співпраці закладів ПО з громадськими організаціями у 
підготовці та проведенні гри.

2.8. Організувати та провести гру між роями в закладах ПО з листопада 
2019 року до квітня 2020 року.

2.9. Скерувати рої-переможці до участі в територіальних змаганнях 
(квітень-травень 2020 р.).

2.10. Оплату відрядних на команду провести за рахунок коштів закладів 
професійно-технічної освіти.

3. Директорці Львівського державного Будинку техніки 
Івашкевич Л.М.:

3.1. Затвердити план заходів щодо проведення гри в закладах ПО у 
2019/2020 н.р. (додаток 1).

3.2. Створити та затвердити штаб з проведення Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (додаток 2).

3.3. Затвердити склад групи з моніторингу підготовки та проведення гри 
(додаток 3).

3.4. Затвердити склад організаційної групи з підготовки І етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(додаток 4).

3.5. Організовувати упродовж навчального року семінари-практикуми 
для відповідальних за проведення гри від ЗПО.

3.6. Надавати методичну та практичну допомогу ЗПО з організації та 
проведення гри.

3.7. Організувати та провести територіальні етапи гри за участю роїв 
ЗПО (квітень-травень 2020р.).

3.8. Забезпечити організацію у 2020 р. 1-го етапу гри у формі триденного 
таборування за участю переможців територіальних етапів на дитячій* 
туристичній базі «Карпати» комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді» за адресою: вул. Кам’янецька, 11, село Кам’янка Сколівського району 
Львівської області (до 30.05.2020 р.).

3.9. Провести І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у І декаді червня 2020 р.

mailto:btpto-lviv@ukr.net


3.10. Скерувати 3-й рої-переможеці професійно-технічної освіти до 
участі в II (обласному) етапі гри (15.06 -25.06.2020 р.).

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 
відділу професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і 
науки М. І. Мураля.

Ігор ГАЙДУК



одаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в. о. диррк'гора департаменту 
освітцЛІіаукиДьетвської ОДА 

Ігор ГАЙДУК
2019 р.

План підготовки до проведення 
в закладах професійно-технічної освіти м. Львова та області 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») у 2019/2020 навчальному році

№
з/п

Завдання Термін
виконання

Виконавець

1. Розміщення інформації про 
проведення гри у 2019-2020 н. 
р. на сайтах закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

Упродовж 
2019-2020 н.р.

Керівники 
закладів 

професійної 
(професійно- 

технічної) освіти
2. Складання та затвердження 

річного плану проведення 
всього комплексу заходів гри у 
закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Листопад 
2019 р.

Керівники 
закладів 

професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

3. Створення у закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти, органів 
учнівського козацького 
самоврядування

Листопад 
2019 р.

Керівники 
закладів закладів 

професійної 
(професійно- 

технічної) освіти
4. Надання методичної допомоги 

щодо створення в закладах 
професійної (професійно- 
технічної) освіти 
учнівського козацького 
самоврядування.

Листопад 
2019 р. Львівський 

державний 
Будинок техніки

5. Проведення моніторингу щодо 
створення в закладах 
професійної (професійно- 
технічної) освіти, структур та 
органів гри, органів 
учнівського козацького 
самоврядування, роїв, куренів

Упродовж 
2019-2020 н.р. Працівники 

Львівського 
державного 

Будинку техніки



6 . Залучення відповідно до 
Положення про Всеукраїнську 
дитячо-юнацьку військово- 
патріотичну гру «Сокіл» 
(«Джура»), затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.10. 
2018 № 845 виховників та 
інструкторів із числа 
педагогів, громадських 
активістів для допомоги в 
підготовці та проведенні 
етапів гри у закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

Листопад 
2019 р.

Керівники 
закладів 

професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

7. Проведення засідання 
відповідальних осіб з 
підготовки та проведення гри 
у закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Листопад 
2019 р.

Львівський 
державний 

Будинок техніки. 
ЛОЦКЕТУМ

8. Приведення правил та умов 
проведення гри в закладах 
професійної (професійно- 
технічної) освіти у 
відповідність із Типовими 
правилами та умовами 
проведення змагань і 
конкурсів та Типовими 
правилами і умовами 
організації проведення 
таборувань Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)

Листопад 
2019 р.

Керівники 
закладів 

професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

*

9. Проведення наради з 
директорами закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти та 
відповідальними за 
проведення гри

Листопад-грудень 
2019 р.

Відділ 
професійної 

освіти, 
координації 

діяльності вищих 
навчальних 

закладів і науки 
ДОН ЛОДА

10. Формування кошторису 
проведення гри у закладах 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

При затвердженні 
річного бюджету

Керівники
закладів

професійної
(професійно-



технічної) освіти
11. Формування кошторису 

проведення територіальних та 
І етапів гри

Грудень 
2019 р.

Львівський 
державний 

Будинок техніки.
12. Проведення семінарів- 

практикумів для 
відповідальних за проведення 
гри у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти

Січень-лютий
2020 р. Львівський 

державний 
Будинок техніки.

13. Затвердження графіку 
проведення територіальних 
етапів гри за участю роїв у 
закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти

Січень
2020

Львівський 
державний 

Будинок техніки

14. Засідання організаційного 
комітету з питань проведення 
територіальних, І етапів гри.

Лютий
2020 р. Львівський 

державний 
Будинок техніки.

15. Затвердження Сценарію, 
Програми та Умов проведення 
змагань та конкурсів 
училищних, територіальних та 
І етапів гри у закладах 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

Лютий
20р. Керівники 

закладів 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти 
Львівський 
державний 

Будинок техніки

16. Забезпечення участі 
представників органів 
виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та 
громадських об'єднань у 
проведенні етапів гри в 
закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти

Березень-травень 
2020 р. Керівники 

закладів 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Т. в.о. директора департаменту 
освіттй^ВДукиф>вівської ОДА 

'С ^ $ с ^ І г о р  ГАЙДУК 
^ »  2019 р.

СКЛАД

штабу з підготовки та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

в закладах професійно-технічної освіти м. Львова та області
у 2019/2020 н.р.

МУРАЛЬ
Михайло
Іванович

-  начальник відділу професійної 
освіти, координації діяльності вищих 
навчальних закладів і науки, керівник

НАБИТОВИЧ
Михайло
Васильович

-  заступник директора з виховної роботи 
та національно-патріотичного виховання 
комунального закладу Львівської обласної 
ради «Львівський обласний центр 
краєзнавства, екскурсій і туризму 
учнівської молоді, заступник керівника

ІВАШКЕВИЧ
Лілія
Михайлівна

-  директорка Львівського державного 
Будинку техніки, заступник керівника

МАТВІЇВ
Євген
Михайлович

ЧЛЕНИ ШТАБУ

-  головний суддя І етапу гри 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військової патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») (за згодою)

ВАХУЛА
Роман
Степанович

-  заступник директора з навчально- 
виховної роботи Львівського державного 
Будинку техніки

БОЙКО
Богдан
Петрович

-  заступник директора з навчально- 
методичної роботи Львівського 
державного Будинку техніки



РОЗДОЛЬСЬКА
Іванна Іванівна

-  завідувач відділом організаційно-масових 
заходів Львівського державного Будинку техніки, 
секретар

ПЕТЯК
Роксоляна Андріївна

- головний спеціаліст відділу професійної освіти, 
координації діяльності вищих навчальних 
закладів і науки

ПЕТРУШКО
Анна Петрівна

-  завідувач методичним відділом заходів 
Львівського державного Будинку техніки

м и к и т ч и н
Олексій Іванович

-  керівник гуртка Стрийського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості 
(за згодою)

ФЕДУНА
Андрій Миколайович

- завідувач відділом національно-патріотичного 
виховання Львівського обласного центру 
краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді (за згодою)

ДЕЛЕНКО
Марія Андріївна

-  вихователь групи продовженого дня ЗСШ № 27 
(за згодою)

ФРАНЧУК
Назар Орестович

-  член громадської організації (молодіжний 
націоналістичний конгрес) (за згодою)

РЕПЧАК
Ростислав Борисович

-  член правління Всеукраїнської молодіжної 
організації «Система воєнізованих ігор молоді» 
(за згодою)



Додаток З
ЗАТВЕРДЖУЙСЬ—

Т.в. о. директораДепартаменту 
освіти і науки Львівської ОДА 

/ ^ ^ ^ - ? г о р  ГАЙДУК 
у<Сє Г у> *  2019 р.

СКЛАД
групи з моніторингу підготовки та проведення 

в закладах професійної освіти м. Львова та області 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») у 2019/2020 н.р.

МУРАЛЬ начальник відділу професійної освіти, координації
Михайло Іванович діяльності вищих навчальних закладів і науки

ЧЛЕНИ МОНІТОРИНГОВОЇ ГРУПИ

ВАХУЛА
Роман Степанович

-  заступник директора з навчально-виховної роботи 
Львівського державного Будинку техніки

БОЙКО
Богдан Петрович

-  заступник директора з навчально-методичної роботи 
Львівського державного Будинку техніки

БОДРЕВИЧ
Надія Петрівна

культорганізатор Львівського державного Будинку 
техніки

ФІЛЬ
Ігор Михайлович

-  методист вищої категорії Львівського державногс 
Будинку техніки

ПАЦКАЛЬ
Г анна Йосипівна

методист Львівського державного Будинку техніки

ЛЮБІМОВА
Г алина Іванівна

9

-  методист Львівського державного Будинку техніки



Додаток 4
ЗАТВЕРД

Т.в. о. директора департаменту 
освіти Львівської ОДА

Ігор ГАЙДУК 
» ___________2019 р.

СКЛАД
організаційної групи з підготовки та проведення І етапу 

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

в закладах професійної освіти м. Львова та області у 2019/2020 н.р.

ІВАШКЕВИЧ -  директорка Львівського державного Будинку
Лілія техніки, керівник
Михайлівна

НАБИТОВИЧ
Михайло
Васильович

-  заступник директора з виховної роботи та 
національно-патріотичного виховання
комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр краєзнавства, 
екскурсій і туризму учнівської молоді, заступник 
керівника

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ГРУПИ

МАТВІЇВ -  головний суддя І етапу гри Всеукраїнської
Євген Михайлович дитячо-юнацької військової патріотичної гри

«Сокіл» («Джура») (за згодою)

МИКИТЧИН -  керівник гуртка Стрийського районного
Олексій Іванович будинку дитячої та юнацької творчості

(за згодою)

ФЕДУНА
Андрій Миколайович

ДЕЛЕНКО
Марія Андріївна

-  завідувач відділу національно-патріотичного 
виховання Львівського обласного центру 
краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді (за згодою)

-  вихователь групи продовженого дня ЗСШ № 27 
(за згодою)

ФРАНЧУК -  член громадської організації (молодіжний
Назар Орестович націоналістичний конгрес) (за згодою)



РЕПЧАК
Ростислав Борисович

-  член правління Всеукраїнської молодіжної 
організації «Система воєнізованих ігор молоді» 
(за згодою)

КІС
Олег Ігорович

-  викладач предмету Захист Вітчизни ліцею 
№ 93 м. Львова

ПРИЙМА
Г алина Володимирівна

-  старший інструктор бойової підготовки 
II Галицької бригади Національної гвардії 
України (за згодою)

ВАХУЛА
Роман Степанович

-  заступник директора з навчально-виховної 
роботи Львівського державного 
Будинку техніки

БОЙКО
Богдан Петрович

-  заступник директора з навчально-методичної 
роботи Львівського державного Будинку техніки

РОЗДОЛЬСЬКА
Іванна Іванівна

-  завідувач відділом організаційно-масових 
заходів Львівського державного Будинку техніки

ПЕТРУШКО
Анна Петрівна

-  завідувач методичним відділом заходів 
Львівського державного Будинку техніки

БОДРЕВИЧ
Надія Петрівна

-  культорганізатор Львівського Державного 
Будинку техніки

ФІЛЬ
Ігор Михайлович

методист вищої категорії Львівського 
державного Будинку техніки .

ПАЦКАЛЬ
Ганна Йосипівна

-  методист Львівського державного Будинку 
техніки

ЛЮБІМОВА
Галина Іванівна

-  методист Львівського державного Будинку 
техніки


