
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

202/ року Рівне № /с> 2^^

Про підсумки проведення II (обласного) 
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2018 року № 845, плану проведення обласних заходів із дітьми та 
учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти у 2021 році, 
затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 19 січня 2021 року № 08, наказу управління освіти і 
науки Рівненської обласної державної адміністрації від 01.06.2021 № 106 «Про 
проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура-2021»), з метою виховання у молоді 
глибоких національно-патріотичних переконань, підготовки до військової 
служби та захисту своєї Батьківщини, з 08 по 12 червня 2021 року на території 
лісового масиву поблизу села Олександрія Рівненського району та Рівненського 
загальновійськового полігону було проведено II (обласний) етап Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Ураховуючи зазначене та відповідно до рішення головної суддівської 
колегії II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

НАКАЗУЮ:

1. Інформацію про результати проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
ш,о додається, взяти до уваги.



2. Відповідно до рішення головної суддівської колегії, нагородити 
переможців за видами змагань II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура») дипломами управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації у вікових фупах:

Середня вікова група:

Конкурс «Впоряд»
/  місце -  рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Лубенського району (керівник рою Олена Петрук);
II місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);
III місце -  рій «Дубравці-Нащадки» Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Лубенської міської ради (керівник рою Кристина 
Петровська).

Гра на місцевості «Пластун»
/  місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);
II місце -  рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Лубенського району (керівник рою Олена Петрук);
III місце -  рій «Лубравці-Наш,адки» Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Лубенської міської ради (керівник рою Кристина 
Петровська).

Конкурс « Перетягування линви»
I  місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);
II місце -  рій «Лубравці-Нащадки» Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради (керівник рою Кристина Петровська);
III місце -  рій «Характерники» Великоолексинський ліцей Шпанівської 

сільської ради Рівненського району (керівник рою Юрій Головко).

Конкурс «Стрільба з пневматичної гвинтівки»
/  місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);
II місце -  рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Лубенського району (керівник рою Олена Петрук);
III місце -  рій «Лубравці-Нащадки» Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради (керівник рою Кристина Петровська).



Конкурс «Туристсько-спортивна смуга перешкод»
/  місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);
II місце -  рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Лубенського району (керівник рою Олена Петрук);
III місце -  рій «Дубравці-Нащадки» Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради (керівник рою Кристина Петровська).

Конкурс «Рятівник»
/  місце -  рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Лубенського району (керівник рою Олена Петрук);
II місце -  рій «Лубравці-Нащадки» Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради (керівник рою Кристина Петровська);
III місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток).

Інтелектуальна гра «Відун»
/  місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);
II місце -  рій «Характерники» Великоолексинський ліцей Шпанівської 

сільської ради рівненського району (керівник рою Юрій Головко);
III місце -  рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Лубенського району (керівник рою Олена Петрук).

Конкурс «Таборування»
I  місце -  рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);
II місце -  рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської 

сільської ради Лубенського району (керівник рою Олена Петрук);
III місце -  рій «Лубравці-Наш;адки» Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Лубенської міської ради (керівник рою Кристина 
Петровська).

Старша вікова група:

Конкурс «В поряд»
/  місце -  рій «Січ» Рівненської української гімназії Рівненської міської 

ради (керівник рою Василь Лячок);
II місце -  рій «Поліська січ» Берестівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. Лубровицької міської ради (керівник рою Сергій Твердун);
III місце -  рій «Полюховичі Серницькі» Серницького ліцею Зарічненської 

селищної ради (керівник рою Анатолій Полюхович).



Конкурс « Метання гранйи»
I  місце -  рій «Чуб» Коростського ліцею Сарненської міської ради 

(керівник рою Ярослав Харечко);
II місце -  рій «Молода січ» Борівського ліцею Рокитнівської селищної 

ради (керівник рою Віталій Єремейчук);
III місце -  рій «Стріла» Вараського ліцею №1 Вараської міської ради 

(керівник рою Віктор Міцюк).

Гра на місцевості «Пластун»
/  місце -  рій «Чайка» опорного закладу «Шпанівський ліцей» 

Шпанівської сільської ради Рівненського району (керівник рою Володимир 
Самков);

II місце -  рій «Поліська січ» Володимирецького районного колегіуму 
Володимирецької селищної ради (керівник рою Ірина Блищик);

III місце -  рій «Чуб» Коростського ліцею Сарненської міської ради 
(керівник рою Ярослав Харечко).

Конкурс «Смуга перешкод»
/  місце -  рій «Чуб» Коростського ліцею Сарненської міської ради 

(керівник рою Ярослав Харечко);;
II місце -  рій «Молода січ» Борівського ліцею Рокитнівської селищної 

ради (керівник рою Віталій Єремейчук);
III місце -  рій «Стріла» Вараського ліцею №1 Вараської міської ради 

(керівник рою Віктор Міцюк).

Конкурс « Саперна підготовка»
I  місце -  рій «Стріла» Вараського ліцею №1 Вараської міської ради 

(керівник рою Віктор Міцюк);
II місце -  рій «Січ» Рівненської української гімназії Рівненської міської 

ради (керівник рою Василь Дячок);
III місце -  рій «Поліська січ» Берестівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. Дубровицької міської ради (керівник рою Сергій Твердун).

Конкурс «Тактична підготовка»
/  місце -  рій «Січ» Рівненської української гімназії Рівненської міської 

ради (керівник рою Василь Дячок);
II місце -  рій «Молода січ» Борівського ліцею Рокитнівської селищної 

ради (керівник рою Віталій Сремейчук);
III місце -  рій «Полюховичі Серницькі» Серницького ліцею Зарічненської 

селищної ради (керівник рою Анатолій Полюхович).



Конкурс «Стрільба з пневіСіатичної гвинтівки»
/  місце -  рій «Чуб» Коростського ліцею Сарненської міської ради 

(керівник рою Ярослав Харечко);;
II місце -  рііі «Стріла» Вараського ліцею № 1 Вараської міської ради 

(керівник рою Віктор Міцюк);
III місце -  рій «Полюховичі Серницькі» Серницького ліцею Зарічненської 

селищної ради (керівник рою Анатолій Полюхович).

Конкурс «Рятівник»
/  місце -  рій «Поліська січ» Берестівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. Дубровицької міської ради (керівник рою Сергій Твердун).
II місце -  рій «Січ» Рівненської української гімназії Рівненської міської 

ради (керівник рою Василь Дячок);
III місце -  рій «Стріла» Вараського ліцею №1 Вараської міської ради 

(керівник рою Віктор Міцюк).

Інтелектуальна гра «Відун»
/  місце -  рій «Січ» Рівненської української гімназії Рівненської міської 

ради (керівник рою Василь Дячок);
II місце -  рій «Чайка» опорного закладу «Шпанівський ліцей» 

Шнанівської сільської ради (керівник рою Володимир Самков);
III місце -  рій «Поліська січ» Берестівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. Дубровицької міської ради (керівник рою Сергій Твердун).

Конкурс «Таборування»
/  місце -  рій «Кіборги» Повчанського ліцею Повчанської сільської ради 

Лубенського району (керівник рою Катерина Плещенко);
II місце -  рій «Поліська січ» Володимирецького районного колегіуму 

Володимирецької селищної ради (керівник Ірина Блищик);
III місце -  рій «Стріла» Вараського ліцею №1 Вараської міської ради 

(керівник рою Віктор Міцюк).

3. Відповідно до рішення головної суддівської колегії, за підсумками усіх 
видів змагань, нагородити переможців II (обласного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура») дипломами 
управління освіти і науки обласної державної адміністрації за віковими 
групами:

Середня вікова група

І місце:
рій «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу «Школа- 

ліцей» Рівненської районної ради (керівник рою Юрій Момоток);



II місце: •’
рій «Відважні соколи» Тараканівського ліцею Тараканівської сільської 

ради (керівник рою Олена Петрук);
III місце:
рій «Дубравці-Нащадки» Лубенської загальноосвітньої школи №6 

Лубенської міської ради (керівник рою Кристина Петровська).

Старша вікова група

I місце
рій «Стріла» Вараського ліцею № 1 Вараської міської ради (керівник рою 

Віктор Міцюк);
II місце
рій «Чуб» Коростського ліцею Сарненської міської ради (керівник рою 

Ярослав Харечко);
III місце
рій «Січ» Рівненської української гімназії Рівненської міської ради 

(керівник рою Василь Дячок).

4. Відзначити подяками управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації за успішну підготовку рою до змагань, особисту 
ініціативу та виконавську дисципліну у II (обласному) етапі Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»):

Віктора Міцюка, керівника рою «Стріла» та Валерія Кубая, виховника 
рою «Стріла» Вараського ліцею №1 Вараської міської ради (старша вікова 
група);

Юрія Момотюка, керівника рою «Осавули» та Миколу Балаушко, 
виховника рою «Осавули» Квасилівського навчально-виховного комплексу 
«школа-ліцей» Рівненської районної ради (середня вікова група).

5. Відзначити подяками управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації за кваліфіковану роботу у складі суддівської колегії та 
таборової старшини:

Сергія ГАПАНЧАКА, головного суддю, вчителя предмету «Захист 
України» Рівненської спеціалізованої школи № 15 Рівненської міської ради;

Миколу ПАГУБУ, головного секретаря, члена суддівської колегії, 
вчителя фізичної культури опорного закладу «Крупецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Крупецької сільської ради Лубенського району;

Петра МАКСИМЮКА, члена суддівської колегії, вчителя предмету 
«Захист України» Лубенської гімназії №2 Лубенської міської ради;

Віктора НОГАЧЕВСЬКОГО, члена суддівської колегії, вчителя предмету 
«Захист України» Козинського колегіуму Козинської сільської ради 
Лубенського району;



Володимира ПЕТРОВСЬКОГО, члена суддівської колегії, вчителя 
предмету «Захист України» Рівненського НВК-колегіум Рівненської міської 
ради;

Анатолія МЕЛЬНИЧУКА, члена суддівської колегії, члена виконкому 
Бугринської ТГ Рівненського району, волонтера ВДГР «Школа безпеки» (за 
згодою);

Леоніда ОЛЬХОВИКА, члена суддівської колегії, методиста 
комунального закладу «Рівненська обласна станція юних туристів» Рівненської 
обласної ради.

Миколу ТИРРІКА, отамана табору, вчителя Лубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради;

Наталію ЯНОК, бунчужну табору, першого помічника отамана, студентку 
4-го курсу педагогічного факультету РДГУ;

Анатолія КУЛАКЕВИЧА, осавула, заступник отамана з охорони, 
директора Дубнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», вчителя 
предмету «Захист України» Березівської ТГ Сарненської району;

Олену ПЕТРУК, хорунжу табору, вчителя Тараканівського ліцею 
Тараканівської сільської ради Лубенського району;

Олександра ЧОРНОВАЯ, обозного табору, вчителя Малосадівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад» Привільненської сільської ради Лубенського 
району;

Любомира ГОРНІЙЧУКА, сотника табору, вчителя Лубенської гімназії 
№2 Лубенської міської ради;

Вадима ЗДОЛБИЦЬКОГО, сотника табору, вчителя комунального 
закладу «Привільненський ліцей» Привільненської сільської ради Лубенського 
району;

Олега КАРПЮКА, чотового, вчителя Лубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради;

Володимира ГАВРИЛЮКА, чотового, вчителя Лубенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради;

Олексія СТЕЦЮКА, чотового, працівника Лубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради;

Оксану БОРИС, чотову, вчителя Лубенської загальноосвітньої школи I-
III ступенів №6 Лубенської міської ради;

Дмитра ПІДЛІСНОГО, чотового, вчителя Лубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради;

Кристину ПЕТРОВСЬКУ, чотову, вчителя Лубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської ради.



6. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
територіальних громад сіл, селищ, міст області забезпечити належний контроль 
за організацією заходів військово-патріотичного напряму.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації 
Марину ПАШКОВСЬКУ.
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Начальник управління



Додаток
до наказу управління освіти 
і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації 
від

Інформація

про проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

Відповідно до плану проведення обласних заходів із дітьми та учнівською 

молоддю за напрямами позашкільної освіти у 2021 році, затвердженого наказом 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 19 

січня 2021 року № 08, наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 01.06.2021 № 106 «Про проведення II (обласного) 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура-2021») та плану роботи комунального закладу «Рівненська обласна 

станція юних туристів» Рівненської обласної ради на червень 2021 року, з 

метою виховання у молоді глибоких національно-патріотичних переконань, 

підготовки до військової служби та захисту своєї Батьківщини з 08 по 12 червня 

2021 року на території лісового масиву поблизу села Олександрія Рівненського 

району та Рівненського загальновійськового полігону було проведено II 

(обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»).

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура») проводиться з метою виховання громадян-патріотів, захисників 

державної незалежності та територіальної цілісності України як 

високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні 

цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні 

реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства. Під час Гри 

«Джура» учасники демонстрували свою майстерність, винахідливість.



ерудицію, фізичний гарт та військову вправність у різних видах змагань на 

звання кращих нащадків козацького роду.

Під час підсумкового таборування «джури» та «молоді козаки» 

відтворили козацький побут і випробовували себе на міцність у військово- 

спортивних, туристських та інтелектуально-мистецьких комплексах.

Проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») відбулося завдяки злагодженій, 

кваліфікованій роботі організаційного комітету, Головної суддівської колегії та 

Таборової старшини.

Заступник начальника управління -  

начальник відділу інклюзивної, 

спеціальної, позашкільної освіти та 

виховної роботи управління освіти і

науки облдержадміністрації Марина ПАШКОВСЬКА


