
 Міністерство освіти і науки України 
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 
 23.11.2018                                    НАКАЗ                                            №433     

  
Про проведення у 2018/2019 навчальному році  
І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
 
  

На виконання абзацу 6 статті 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», підпункту 5.2.2 пункту 5.2 Заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 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», 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687. зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406, наказу 
Міністерства освіти і науки України №966  від 04.09.2018 «Про проведення у 
2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою національно-патріотичного 
виховання студентської молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2018/2019 навчальному році у коледжі І етап 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») (далі - гра). 

2. Затвердити План проведення гри у 2018/2019 навчальному році 
(додаток 1). 

3. Затвердити склад штабу з проведення І етапу гри (додаток 2). 
4. Створити в коледжі відповідно до Положення про гру студентське 

козацьке самоврядування: рої студентів груп І курсу.  



5. Залучити викладача предмету «Захист Вітчизни» Цапуру В.А., 
викладачів фізичного виховання (голова циклової комісії Петренко В.В.), 
викладачів історії України (голова циклової комісії Дробчак М.Д.), 
художнього керівника Гошка В.І. для допомоги в методичній підготовці 
відповідальних за організацію і проведення гри в коледжі, а також для 
підготовки ройових. 

6. Класним керівникам груп І курс забезпечити участь роїв у І етапі 
гри. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 
виховної роботи Павлюка П.С. 

 

Підстава: службова записка заступника директора з виховної роботи 

Павлюка П.С. від 19.11.2018. 

 
 Директор       М.М. Баб'як 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект вносить: _______________________Павлюк П.С. 
   

    
 
 
Погоджено: 

 

Юрисконсульт                                                   ___________________ Ілик О.Г. 

 

Копію наказу отримали: 

 1. Бухгалтерія ______________ 

2.  Заступник директора з НР _____________________________  

3. Заступник директора з ВР __________________________________ 

4. Завідувач відділення ТАЕ _____________________ 

5. Завідувач бурового відділення ________________________ 

6. Завідувач віділення НГІТ________________________________ 

7. Завідувач відділення ПНАТЕІ____________________________ 

8. Голова профкому студентів __________________________ 

9. Голова ради студентського самоврядування __________________ 

10. Цапура В.А. ___________________ 

11. Петренко В.В. ________________ 

12. Дробчак М.Д. _________________ 

13. Гошко І.В. ____________________ 

14. Підрозділ по роботі з кадрами _____________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
до наказу  від 23.11.2018 

№ 433 
 

План проведення 
І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») у 2018/2019 навчальному році 
 

№ 
з/п Завдання Термін 

виконання Виконавець  
1 Розробити, виготовити та розмістити 

інформацію про проведення І етапу гри 
у 2018/2019 навчальному році: 

- плакат на дошці оголошень; 
- інформаційне повідомлення - на сайті 
коледжу 

листопад 
2018 р. 

Павлюк П.С. 
Хомош Ю.С. 

2 Залучати відповідно до Положення про 
гру виховників та інструкторів із числа 
педагогів, громадських активістів для 
допомоги в методичній підготовці 
відповідальних за організацію і 
проведення гри у групах І курсу, а 
також для підготовки ройових 

листопад 
2018 р 

Павлюк П.С. 

3 Створити у групах І курсу  структури та 
органи гри, органи устудентського 
козацького самоврядування, рої 
студентів груп І курсу 

грудень 2018 р.-лютий 
2019 р. 

Класні керівники, 
Цапура В.А. 

4 Провести нараду керівників груп І 
курсу,  викладачів предмету «Захист 
Вітчизни», фізичного виховання, історії 
України,  художнього керівника щодо 
проведення гри у 2018/2019 
навчальному році 

грудень 2018 р. штаб з проведення І 
етапу гри 

5 Сформувати кошторис проведення  
І етапу гри  

Січень 2019 р. Павлюк П.С. 
Гуран Л.Д. 
Савчин В.В. 

6 Розробити правила та умови проведення 
І етапу гри у 2019 році у відповідності із 
Типовими правилами та умовами 
проведення змагань 

Січень 2019 р. штаб з проведення І 
етапу гри 

7 Забезпечити підготовку роїв до 
змагань 

лютий-квітень  
2019 р. 

Класні керівники, 
викладачі предмету 
«Захист Вітчизни», 
фізичного виховання, 
історії України,  
художній керівник 

8 Провести І етап гри травень  
2019 р. 

штаб з проведення І 
етапу гри 

 
 
 

Директор       М.М. Баб'як 
 



 Додаток 2 
до наказу  від 23.11.2018 

№ 433 
 
 

ШТАБ 

з проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2018/2019 навчальному році 
 

Павлюк Петро Степанович, заступника директора з виховної роботи – 

голова; 

Цапура Володимир Антонович, викладача предмету «Захист Вітчизни» 

–  заступнки голови; 

Члени штабу: 

Петренко Василь Васильович, голова циклової комісії; 

Дробчак Мирослав Дмитрович, (голова циклової комісії), 

Хомич Василь Іванович, викладач; 

Савчин Валентина Василівна, викладач, голова профкому студентів; 

Гошко Володимир Іванович, художній керівник; 
Хомош Юрій Степанович, голова циклової комісії. 
 
 
 
Директор       М.М. Баб'як 

 
 


