
Додаток 

до наказу відділу освіти 

від 24.01.2017 р. №31 

 

Орієнтовний план 

проведення заходів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у навчальних 

закладах у 2017  році 
 

 

 

№ 

з/п 
Захід 

Термін 

проведення 
Зміст Учасники Примітки 

1. 
Зимове таборування 

Операція «Лісова красуня» 

(екологічна стежка, 

збереження лісів і парків) 

Січень-лютий 
Походи, екскурсії, екологічні акції, виступи у 

ЗМІ, змагання із зимових видів спорту. 

Учні 

1 – 11-х класів 

22.01 відзначається День 

Соборності України 

15.02 відзначається День 

вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав 

2. «Молодь пам’ятає героїв» - 

історико-краєзнавча акція. 

Інтелектуальна вікторина 

«Відун» з історії (військова 

історія з використанням 

історичних фактів свого 

регіону) 

Березень 

Краєзнавчі мандрівки, екскурсії, акції з 

відновлення могил воїнів, пам’ятних знаків, 

меморіалів, поповнення експозицій музеїв. 

Зустрічі з ветеранами, учасниками Революції 

гідності, АТО, воїнами української армії 

Учні 

1 – 1-х класів 

 

01.03 Всесвітній день 

цивільної оборони 

08.03 Міжнародний жіночий 

день 

3. 
Шкільні етапи гри 

«Сокіл»(«Джура») 

Березень-

квітень 

Визначення кращих роїв навчального закладу 

у трьох групах. 

1-4 класи; 

5-8 класи; 

9-11 класи. 

Фінал може проводитись у 

складі військово-спортивного 

свята в кінці навчального року 

4. 

Районний (міський) етап 

гри «Сокіл»(«Джура») 

Квітень - 

травень 

Участь беруть по одному рою від кожного 

навчального закладу. 

 

8-11 класи. 

Районний або міський штаб 

гри "Джура", відділ/управління 

департамент освіти, центри 

туризму, із залученням 

козацьких формувань,  

військових комісаріатів, 

військових частин, 

громадських організацій тощо 

5. 

Обласний етап гри 

«Сокіл»(«Джура») 
Червень 

Участь беруть по одному кращому  рою від 

кожного міста/району 
8-11 класи. 

Обласний штаб гри "Джура", 

департамент освіти і науки, 

ДОІППО, військова частина 

тощо 



 

6. 

 

Туристсько-краєзнавчі 

походи «Козацькими 

шляхами» та «Шляхами 

подвигу і слави» 

 

Червень 

 

Ступеневі та категорійні багатоденні походи 

за видами туризму 

 

5-8 класи; 

9-11 класи 

 

штаби гри  «Джура»  усіх 

рівнів 

7. 
Всеукраїнський  етап гри 

Сокіл»(«Джура») 

 

Липень Участь бере кращий рій з області 9-11 класи. 

МОН України, УДЦТКУМ, 

ДДЮЦМС із залученням 

військових  частин, 

громадських організацій тощо 

8. 

Літнє оздоровче 

таборування 

Червень-

серпень 

Військово-спортивні заняття, конкурси, 

вікторини, змагання, походи 

 

Учні 

1 – 11-х класів 

23.08 День Державного 

Прапора України 

24.08 День Незалежності 

України 

9. «День козака»  (гурткова 

щотижнева навчально-

виховна робота в роях) 

Вересень  – 

травень 

Проведення Всеукраїнської історико-

краєзнавчої акції учнівської та студентської 

молоді «А ми тую славу збережемо» 

Учні 

1 – 11-х класів 

1-4 класи – козачата 

5-8 класи – джури козацькі 

9-12 класи – молоді козаки 

10. Покрова. День 

Українського козацтва. 

Урочисте відкриття гри 

«Джура» 

Середина 

жовтня 

Святкові кола роїв (вибори ройових, іншої 

старшини). «Козацькі забави» (спортивний 

розважально - мистецький захід) 

Учні 

1 – 11-х класів 

 

14.10, День захисника України 

11 

Операція «Дорогою героїв» 

до Дня Збройних Сил 

України. 

 

Районна/ міська 

Спартакіада з військово-

прикладних видів. 

Листопад – 

грудень 

Екскурсії у військові частини, стрільба в тирі, 

вправи з бойових мистецтв, комплексні силові 

вправи, стройова підготовка, вікторини, 

конкурси, походи по місцях бойової слави 

Учні 

9 – 11-х  

класів 

 

06.12 День Збройних Сил 

України 

Конкурси стройової пісні, вікторини, 

інтелектуальні конкурси, походи по місцях 

бойової слави 

Учні 

5 – 8-х  

класів  

Залучення до проведення 

заходів військових 

комісаріатів, військових 

частин, козацьких формувань, 

учасників Революції гідності, 

АТО, волонтерів тощо. 

Заходи за програмою молодших школярів Учні 

1 – 4-х  

класів 

12. Фестивалі  (шкільні, міські, 

районні) народного гумору 

та пісні  

«Козаки сміються та 

співають» 

 

 

Кінець грудня 

Завдання: 

-гумористично-сатиричні виступи-мініатюри; 

- козацькі та народні пісні 

- конкурси гумористичних малюнків 

 

Учні 

1 – 8-х класів 

 

 


