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Про підсумки організації та проведення районного етапу  
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  
гри «Сокіл» («Джура-2019») 
 
 

Відповідно до абзацу 6 ст. 13 Закону України «Про оборону України», підпункту 2 пункту 3 
Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-
патріотичного виховання дітей та молоді», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580, 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 (далі Гра), на виконання 
наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687 «Про 
затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» 
(«Джура»)», від 31 березня 2014 року № 276 «Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську 
дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)», від 16.06.2015 № 641 «Про 
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, «Заходів щодо 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій 
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 04.09.2018 
№ 966 «Про проведення у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації від 02.11.2018р. № 07-01/400 «Про проведення у 2018/2019 навчальному році шкільних, 
І (районних, міських, ОТГ), ІІ (обласного) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів 
управліня освіти ДГП ЛМР від 11.03.2019 № 81 «Про організацію та проведення районного етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура-2019»), та необхідністю 
виконання Плану організаційних заходів з підготовки та проведення у 2018/2019 навчальному році 
зазначеної Гри Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, з метою 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді на засадах національної гідності, високої 
самосвідомої, активної громадянської позиції, здорового способу життя, розвитку нових форм і 
методів виховної роботи, удосконалення методологічних підходів до змісту діяльності роїв, обміну 
досвідом та підготовки команд до змагань вищого рівня, в закладах освіти 15-16 квітня 2019 року в 
Шевченківському районі на базі ЗЗСО № 97 м. Львова, 17-18 квітня 2019 року в Залізничному районі 
на базі ліцею № 15 ЛМР відбувся районний етап Гри. У змаганнях взяли участь 10 команд закладів 
загальної середньої освіти Шевченківського району, а саме: № 22 ім. В. Стефаника, ліцей № 57 ім. 
Короля Данила ЛМР, №№ 30, 41, 78, 97, 91, 99, ліцей № 38 ЛМР, НВК «Інженерно-економічна школа 
– Львівський економічний ліцей» і 9 команд у Залізничному районі - №№ 40, 65, 67, 68, 74, 77, ЛУГГ 
ім. О. Степанів, ліцей № 15 ЛМР. Команда ЗЗСО № 60 м. Львова надіслала в електронному вигляді 
Звіт про роботу рою «Захисник Вітчизни» (керівник Климович Б. В.), проте участі у Грі не брала. 
Загалом спортивно-інтелектуальними заходами Гри охоплено майже 200 учасників (98 – у 
Шевченківському районі м. Львова та 91 – у Залізничному районі м. Львова). 

Учнівські команди закладів освіти змагались у наступних конкурсах: «Впоряд» (стройова 
підготовка та виконання маршової патріотичної пісні), стрільба з пневматичної зброї, конкурс «Відун» 
(інтелектуальні змагання на знання з історії козацтва та історії розвитку українського війська), ігри «на 
дужання» (фізична підготовка), конкурс «Кращий звіт про доброчинні справи під гаслом «Добре діло», 
туристсько-спортивна смуга перешкод, «Рятівник» (надання першої долікарської допомоги). Учасники 
Гри продемонстрували добрі знання з історії козацтва, історії українського війська; покращили 
практичні навички з надання долікарської допомоги; виявили добру спортивну, стройову та військову 
підготовку, майстерність у виконанні стройової пісні, влучність у стрільбі. Команди ЗЗСО № 30 
(керівник Романюк С. В.) та ЗЗСО № 91 (керівник Іщук П. П.) у конкурсі «Впоряд» виступили з 
авторськими піснями національно-патріотичної тематики. 

Перехресне суддівство забезпечили педагогічні працівники туристсько-краєзнавчого відділу 
ЦДЮТ Залізничного району м. Львова, вчителі навчального предмета «Захист Вітчизни» закладів 
освіти Залізничного та Шевченківського районів м. Львова та вихованець гуртка «Історичне 
краєзнавство» Жеребецький Тарас. Практичну частину конкурсу «Рятівник» за згодою проводила 
голова районної організації Товариства Червоного Хреста України в Шевченківському районі 
м.Львова Семочко Н. І. 



Разом з тим, необхідно вказати на окремі недоліки у проведенні районного етапу Гри, 
зокрема: багато команд не подали попередні заявки на участь у змаганнях Гри, у суддівстві не взяли 
участь вчителі навчального предмета «Захист Вітчизни» Григор’єв В. В. (ЗЗСО № 65), Фігун В. І. (ЛГ 
«Євшан»), Пащак Т. Я. (ліцей № 18 ЛМР). 

Враховуючи сказане, результати роботи складу суддівської колегії та дані підсумкових 
протоколів (додатки 1, 2, 3), 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Організацію та проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») - 2019» (далі Гра) серед учнівської молоді закладів освіти 
районів вважати задовільними. 

2. Нагородити грамотами відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради: 
2.1. переможців районного етапу Гри, згідно з додатком 1. 
2.2. голову районної організації Товариства Червоного Хреста України в Шевченківському районі 

м. Львова Семочко Н. І. за активну участь у змаганях і професійне виконання обов’язків судді 
районного етапу Гри. 

3. Відзначити подяками відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради: 
3.1. Вчителів навчального предмета «Захист Вітчизни» закладів освіти районів за високий рівень 

підготовки шкільних команд, активну участь у підготовці з проведення районного етапу Гри, 
якісну та цілеспрямовану роботу з військово-патріотичного виховання учнівської молоді, згідно 
з додатком 2. 

3.2. Директорів ліцею №15 ЛМР Юрович В. В., СЗШ № 97 м. Львова Крупника П. М. за створення 
належних умов матеріально-технічної та військово-спортивної бази закладів освіти для 
організації та проведення змагань районного етапу Гри. 

3.3. Директора Войтовича Л. В. і заступника директора з НВР Келемена Ю. І. ЦДЮТ Залізничного 
району за належну організацію і проведення районного етапу Гри. 

3.4. Вчителів навчального предмета «Захист Вітчизни», членів складу суддівської колегії за 
активну участь у змаганях і професійне виконання обов’язків судді районного етапу Гри, згідно 
з додатком 3. 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів районів: 
4.1. Провести глибокий аналіз та широке обговорення участі шкільних команд у районному етапі 

Гри на засіданнях шкільних предметних методичних об`єднань, нарадах при директорові, 
педагогічних радах. 

4.2. Посилити контроль за роботою керівників гуртків військово-патріотичного виховання, 
формуванням, підготовкою, обов’язковою участю команд закладів освіти у районному етапі 
Гри «Сокіл»(«Джура») у 2020 році. 

4.3. Продовжити виховання в учнівської молоді національно-патріотичної свідомості, національної 
гідності, готовності до виконання громадянського військового обов’язку, формування 
передумов здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я дітей через їх 
участь у заходах військово-патріотичної тематики. 

5. Головному спеціалістові відділу освіти В. Мартиніву: 
5.1. Довести наказ до відома керівників закладів освіти у повному обсязі для забезпечення 

нагородження грамотами та подяками переможців, призерів та керівників змагань Гри. 
5.2. Висвітлити на сайті відділу освіти результати участі учнів закладів освіти районів у Конкурсі. 

6. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалістові відділу освіти Мартиніву В. М., 
п. 5 - залишаю за собою. 

 
 

Начальник відділу       Синицька Г. Я. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
           Додаток 1 до наказу  
           відділу освіти від  
           26.04.2019 № 147 

 

Результати 
участі шкільних команд закладів освіти Шевченківського району м. Львова  

в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри  
«Сокіл» («Джура-2019») 

15-16 квітня 2019 року 

. 
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

№ Команда «Впоряд» Стрільба «Відун» Ігри «на 
дужання»  

«Рятівник» «Смуга 
перешкод» 

«Добре 
діло» 

Сума 
балів 

Місце 

1 22 7 5 5 8 І ІІІ Зарах. 29 4 

2 57 4 4 ІІІ І 4 І Зарах. 17 І 

3 99 9 ІІІ 7 10 ІІІ 9 Зарах. 41 8 

4 78 10 9 10 5 9 4 Зарах. 47 9 

5 30 ІІ ІІ 6 ІІІ 5 ІІ Зарах. 20 ІІ 

6 41 8 10 8 9 10 7 Зарах. 52 10 

7 97 ІІІ 7 І 7 8 5 Зарах. 31 5 

8 91 5 І 9 ІІ 7 8 Зарах. 32 6 

9 38 5 6 ІІ 5 5 10 Зарах. 33 7 

10 ШЕЛ І 8 4 4 ІІ 6 Зарах. 25 ІІІ 

 
Головний суддя ____________/ __Федуна А.М._______ 
 

Головний секретар __________/ _Семенова В.А.______ 
 

Результати 
участі шкільних команд закладів освіти Залізничного району м. Львова 

в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура-2019») 

17-18 квітня 2019 року 

 
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

№ Команда «Впоряд» Стрільба «Відун» Ігри «на 
дужання»  

«Рятівник» «Смуга 
перешкод» 

«Добре 
діло» 

Сума 
балів 

Місце 

1 40 8 5 4 6 5 7 Зарах. 35 7 

2 «Гроно» 6 9 ІІ І 4 8 Зарах. 30 5 

3 ЛУГГ 7 6 9 8 8 9 Зарах. 47 9 

4 77 ІІ 8 6 6 7 ІІІ Зарах. 32 6 

5 65 5 4 І ІІІ І І Зарах. 15 ІІ 

6 15 І І 5 ІІ ІІІ ІІ Зарах. 14 І 

7 68 9 7 8 4 9 4 Зарах. 41 8 

8 74 ІІІ ІІ 7 9 ІІ 5 Зарах. 28 4 

9 67 4 ІІІ ІІІ 5 5 6 Зарах. 26 ІІІ 
 

ЗЗСО № 60 надіслала в електронному вигляді Звіт про роботу рою «Захисник Вітчизни», 
участі у Грі не брала. 

 
Головний суддя ____________/ __Федуна А.М._______ 
 

Головний секретар __________/ _Семенова В.А.______ 

 
 
 
 
 
 



           Додаток 2 до наказу  
           відділу освіти від  
           26.04.2019 № 147 

Список 
учителів предмета «Захист Вітчизни», які відзначаються подяками відділу освіти 

Шевченківського та Залізничного районів управління освіти ДГП Львівської міської ради за 
високий рівень підготовки шкільних команд, активну участь у підготовці з проведення 

районного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура-2019»), якісну і 
цілеспрямовану роботу з військово-патріотичного виховання учнівської молоді  

 
1.  Романюк С. В. (ЗЗСО № 30 Шевченківського району м. Львова). 
2.  Григор’єв В. В. (ЗЗСО № 65 Залізничного району м. Львова). 
3.  Зварич Ф. С. (ліцею № 15 ЛМР Залізничного району м. Львова). 
4.  Потерейко І. М. (ліцею № 57 імені Короля Данила ЛМР Шевченківського району 

м. Львова). 
5.  Сович А. Б. (ЗЗСО № 67 Залізничного районум. Львова). 
6.  Іщук П. П. (СШ № 91 Шевченківського району м. Львова). 

 
           Додаток 3 до наказу  
           відділу освіти від  
           26.04.2019 № 147 

Список 
гуртківців і вчителів предмета «Захист Вітчизни», членів складу суддівської колегії, які 

відзначаються подяками відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління 
освіти ДГП Львівської міської ради за активну участь у змаганях і професійне виконання 

обов’язків судді районного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  
«Сокіл»(«Джура-2019»)  

 
1. Нежельський В. В. (ЗЗСО № 41 Шевченківського району м. Львова). 
2. Остапчук В. В. (ЗЗСО № 44 імені Т. Г. Шевченка Шевченківського району м. Львова). 
3. Борох О. М. ( ЛГ «Престиж» Шевченківського району м. Львова). 
4. Жеребецький Тарас, вихованець гуртка «Історичне краєзнавство» ЦДЮТ Залізничного 

району м. Львова. 

 


