
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ  

 

Зачепилівка 

 

04.05.2018                                                                                               № 146 

 

Про підсумки проведення 

районного етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») у 2017/2018 

навчальному році 

 

На виконання наказу відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 07.11.2017 № 365 «Про проведення І (районного) етапу 

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

у 2017/20178 навчальному році», з метою активізації національно-духовного 

виховання молоді, підвищення рівня її готовності до захисту Батьківщини, 

формування у неї патріотичної свідомості, національної гідності 27 квітня 2018 

року на базі Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівським будинком 

дитячої та юнацької творчості був проведений районний етап Всеукраїнської 

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

брали участь чотири команди  закладів загальної середньої освіти району: 

Чернещинський НВК, Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новомажарівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Всі команди показали 

належну підготовку до фінальних змагань районного етапу. Учні 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів перемогли у чотирьох конкурсах - 

подоланні туристської смуги перешкод, орієнтуванні, стрільбі з пневматичної 

гвинтівки (хлопці), спортивній естафеті. У конкурсі із знання історії 

українського козацтва, стройової підготовки «Впоряд», «Квест» перемогли учні 



Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; у стрільбі з пневматичної гвинтівки серед 

дівчат кращою була учениця Чернещинського НВК; у конкурсі «Рятівник» 

перемогли учні Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Враховуючи зазначене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами відділу освіти, молоді та спорту переможців та 

призерів районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): 

І місце – команду Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – команду Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – команду Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

2. Нагородити грамотами відділу освіти, молоді та спорту переможців та 

призерів конкурсу «Впоряд» районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

І місце – команду Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – команду Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – команду Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

3. Нагородити грамотами відділу освіти, молоді та спорту переможців 

конкурсів районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): 

«Спортивна естафета» – команду Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Конкурс «Рятівник» – команду Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Стрільба з пневматичної гвинтівки – Станіслава Мазура (Новомажарівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Тетяну Журу (Чернещинський НВК); 

Конкурс «Відун» - команду Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. Методисту районного методичного кабінету Ляшенко В.І. довести до відома 

директорів закладів загальної середньої освіти інформацію про підсумки 

районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»).  



5. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

5.1. Довести до відома педагогічних працівників та учнів інформацію про 

результати проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

5.2. Посилити увагу до підготовки молоді до виконання конституційного 

обов’язку щодо захисту Батьківщини; виховання майбутніх захисників 

Вітчизни на бойових і культурних традиціях українського народу. 

5.3. Працювати над удосконаленням системи військово-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста РМК 

Ляшенко В.І. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                    О.О. Петренко 


