
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
 

   10.01. 2017                             м. Дніпро                                              № 3 

 

Про організаційно-методичне 

забезпечення Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної  

гри Сокіл («Джура») серед ПТНЗ області  

 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки  Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації від 26.12.2016 № 886/0/212-16 «Про 

організацію та проведення в 2016/2017 навчальному році у закладах освіти 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)» з метою організаційно-методичного забезпечення, якісної 

підготовки та проведення гри 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад робочої групи  при НМЦ ПТО і план з організації та 

проведення І та ІІ етапів гри «Сокіл» («Джура») серед професійно-

технічних навчальних закладів області, що додаються. 

2. Призначити відповідальним за організаційно-методичне забезпечення  

з підготовки та проведення гри серед ПТНЗ області методиста 

Буравова С.С. 

3. Методисту Буравову С.С. спільно з робочою групою підготувати до 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації пропозиції щодо 

організації гри «Сокіл» («Джура») у 2017 році. 

4. Координацію  роботи щодо виконання цього наказу покласти на 

заступника директора  Корнієнка М.М.,  контроль - залишаю за собою. 

 

 

 

Директор         В.М.ВАСИЛИНЕНКО 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ навчально-методичного  

центру професійно-технічної освіти  

у Дніпропетровській області  

від   10. 01.  2017   №  3  

 

 

СКЛАД 

робочої групи з організації та проведення І та ІІ етапів  

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») серед професійно-технічних навчальних закладів області 

  

 

ВАСИЛИНЕНКО  

Віктор Михайлович 

директор навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області, голова робочої групи 

КОРНІЄНКО  

Микола Миколайович 

заступник директора навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області, заступник голови 

БУРАВОВ  

Станіслав Станіславович 

методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області, секретар 

ГРИШАЄВА 

Олена Вікторівна 

методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області 

КЕРНИЦЬКА  

Тамара Василівна 

методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області 

ГОЛОВЧЕНКО  

Світлана Василівна 

методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області 

ЧИЖИК  

Катерина Вікторівна 

перший заступник керівника Штабу громадського 

формування Національного захисту 

Дніпропетровської області «Дніпро-1» (за згодою) 

ТОКАР  

Анатолій Георгійович 

заступник голови Дніпропетровської обласної 

організації Товариства сприяння обороні України 

(за згодою) 

САВЕНКО 

Григорій Володимирович 

отаман Дніпропетровської обласної громадської 

організації «Січеславське Козацтво Запорозьке» 

(за згодою) 

ФЕДЕНКО  

Наталія Павлівна 

головний бухгалтер Професійно-технічного 

училища № 79 (за згодою) 



БІЛЕНКО 

Олег Васильович 

керівник фізичного виховання Дніпропетровського 

професійного залізничного ліцею, голова 

Дніпровського міського клубу «Трудові резерви» 

(за згодою) 

МОТАЙОВ  

Михайло Володимирович 

керівник фізичного виховання Міжрегіонального 

вищого професійного училища з поліграфії та 

інформаційних технологій (за згодою) 

КУРІЛОВ  

Олександр Геннадійович 

керівник фізичного виховання Професійно-

технічного училища № 71 (за згодою) 

КОРЖАВІНА  

Оксана Юріївна 

керівник фізичного виховання Західно-

Донбаського професійного ліцею (за згодою) 

СТОЛЯРОВ  

Микола Олександрович 

викладач предмету «Захист Вітчизни» 

Дніпропетровського вищого професійного 

училища будівництва (за згодою) 

ШВЕЦЬ  

Євгеній Ростиславович 

викладач предмету «Захист Вітчизни» 

Синельниківського професійного ліцею (за 

згодою) 

ЄЛІСЄЄВ 

Андрій Вікторович 

викладач предмету «Захист Вітчизни» 

Професійно-технічного училища № 79 (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Наказ навчально-методичного  

   центру професійно-технічної освіти  

   у Дніпропетровській області  

   від   10. 01.  2017   №  3  

 

ПЛАН 

з організації та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура») серед професійно-технічних 

навчальних закладів області  

 

№ 

з/п 
Завдання 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 Засідання робочої групи з організації та 

проведення серед ПТНЗ області 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

січень 2017р. НМЦ ПТО 

2 Розробити та затвердити умови 

проведення змагань і конкурсів І та ІІ 

етапів гри «Сокіл» («Джура») 

січень-лютий 

2017р. 

НМЦ ПТО, 

робоча група 

3 Затвердити Програму І та ІІ етапів гри 

«Сокіл» («Джура») 

січень-

травень 

 2017 р. 

НМЦ ПТО, 

робоча група 

4 Сприяти співпраці ПТНЗ області з 

громадськими організаціями, 

волонтерами, військовими комісаріатами 

постійно НМЦ ПТО,  

ДОО ТСОУ,  

ДОГО «СКЗ»  

Штаб громадського 

формування НЗ 

«Дніпро 1» 

5 Організувати залучення студентів 

педагогічних вищих навчальних закладів 

до організації та проведення гри 

протягом року ДОН, 

НМЦ ПТО,  

ДІПТ 

6 Провести семінари для відповідальних 

осіб в ПТНЗ  щодо організації у 2017 

році гри «Сокіл» («Джура») 

лютий-

травень  

 2017р. 

ДОН,  

НМЦ ПТО, 

ДОГО «СКЗ»  

7 Виготовити та розмістити інформацію 

про проведення гри у 2017 році: 

- Плакати, буклети; 

- Прес-реліз; 

- Інформаційні повідомлення на 

офіційних сайтах НМЦ ПТО, 

ДОН, веб-порталі ПТО МОН 

березень-

червень  

2017р. 

НМЦ ПТО, 

робоча група 

8 Сформувати кошторис ІІ  (обласного) 

етапу гри 

травень  

2017р. 

ПТУ-79,  

НМЦ ПТО 

9 Визначити місце й дату проведення ІІ 

етапу гри 

березень  

2017р. 

НМЦ ПТО,  

робоча група 

10 Організувати фото-, відео зйомку 

проведення І та ІІ етапів гри 

квітень, 

червень  

2017р. 

НМЦ ПТО,  

ПТНЗ 



11 Організувати забезпечення 

пневматичною зброєю під час  

проведення І та ІІ етапів  гри   

квітень, 

червень  

2017р. 

ДОО ТСОУ,  

Штаб громадського 

формування НЗ 

«Дніпро 1», 

ДОГО «СКЗ»  

12 Підготувати аналітичні матеріали 

проведення гри серед ПТНЗ області у 

2017 році 

травень, 

червень  

2017р. 

НМЦ ПТО 

 

 

  


