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ДОFШЦЪКД ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

iцонЕцький оБлАснlй цвнтр туризму тА крАсзнАвствА
учнIвськоi молодI (оцтк)

УкраТна, 84333,.Щонечька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Сryса, l5,
e-mail: sý!k2QlЗ@g!цдЛ.99!ц тел.: 0506090795 код еДРПО)r 04653l l8

/t1o/ /oJo лtч /аё2 tld- Керiвникам структурних пiдроздiлiв
освiти райдержадмiнiсrрацiй,
вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй,
керiвникам закладiв професiйноТ
(професiйно-технiчноi), позашкiльноi
освiти, керiвникам стр),ктурних
пiдроздiлiв освiти мiських рад, органам

управлiння освiтою об'еднаних
територiальних громад

на J\Ъ вiд

шановнi колеги!

Наlrравляемо для використання у практичнiй роботi Лист .Щепартаменту
ocBiTlt .i науки Украiни вiд |0.07.2020 MOl -2211500/0/160-20 кПро
всеукраТrtський онлайн-огляд пiдсумкових таборувань KypeHiB (роiв) гри
кЩжурa> у 2020 рочi> (додасться).

Просимо довести до вiдома Bcix зацiкавлених осiб.

Доiцаток: на б арк. в 1 прим.

В.о. директора Тетяна ПIЧУГоВА

Ольга Кру,генко, 050б090795
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укrдiнд
донЕ цъ к,А. о БлАснА дЕржАвнА Адi!{IнIс,rрАцIя

ДJ]ПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
вул. [3асшl"lt Стуса,47 м, Крама,гсlрськ, ,Щонецька об;lасть, 8430l E-mail: osv.d@)dn.gov.ua, код €дрпоу 33913374

На Ns

Донецький обласнлtй Щентр туризму
та красзнавства 1"rrriBcbKoi мододi

j]eпapTaMeHr, 0cBlT}l i науки облдержадмiнiстра"цiТ скеровуе дJuI
ознайсlмл()ння та вiлrrо.вiдного реагування пист lvliHicTepc,Tвa освiти i ]на).ки
Украirrи вiд 0'/.Q7.202а ýg б1859-20 uПро Всеукраiнський онлайн-огляд
пiдсумiкових таборуваl*ь KypeHiB фоiв) Всеукраiнськоi дитячо-юнаlцькоi
вiйськ,эво-латрiотичноi гри <Сокiл> (кýжуро>) у 2а2а роцi (;tолаетъся).

!одаток: на 1 арк. в 1 прrлtм.

ýирек:гор департаменту Тетяна СIДАШ]]ВА



MIHICTBPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ
щиректорат дошкiльноi, позашкiльноi та iнклlозивноi освi,rи

пр. Перомоги, l0 п,t. КиiЪ, 01l35, тел,(044)481_32,з9, e-mail: inclusion(@m0n,goY,ua

.I[,епартаменти (управлiння) освiти

i науки обласнrлх, Киiвськоi
мiсъкоi державнlrх адмiнiстрацiй

Про В,сеукраiнський онлайн-огляд
пiд.ум"ових таборувань KypeHiB фоiв)
гри d$ypa> у 2020 роui

шановнi колеги!

.Вiдповiдно до п. 18 Положення про BceyKpaiHCLK} дитячо-юнацьку

вiйськ:ово-патрiотич}Iу гру <<Сокiл>> (<ЩжУра>), затвердж:ено,го постаlIовою

Кабiн,этУ MiHicTpi" V*рчi"и вiд 17 жовтня 2018 року Ns 845 <,Щеякi SI{TaH}UI

дитяч{э-ю"uцu*оiо вiйсiково-патрiотичного ""*оuuн"я>>, 
пiдсумком дiял,ьностi

*ур""., Фою) протягом навчыIъного року с його презентацiя та наметове

,uборy"u"ня, якi органiзовус рада ройових,

украiнський державний центр нацiонально-патрiотичного виховання,

красзI{авст"а i ,урrrrу 1.'rнiвсъкоi молодi проволитъ Всеукраiнський онлайн-

оглядпiДсумкових наметових таборувань KypeHiB фоiв) ВсеукраТнсъкоi дитячо-

юнац]jкоi вiйськово-шатрiотичноi фи <СокБ 3,д*урa>) у 202О роцi вiдповiдно

до Умов проведення, шо додаються,

,Щ,одаlгок: на4 арк. в 1 прим.

З повагою

т. в. с|. генераJIьного директора Юрiй ШМЕДЮК

MIHICTEPCTBO ОСВ]ТИ I НАУКИ УКРДtНИ
xl6/ 859-2o вiд 07 .о7,2а20

Сергiй НЕДUЬКО 53l 1998
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Додаток до листа директорату
дошкiльноi, позашкiльноi та
iнклюзивноi rэсвiти
вiд 07 липня 2020 року
Nь 6/859_20

Bceykpaiнcbka дитячо-юнацька вiйськово-патрiотична гра кссlкiл>

(к!жураu) (д-i - гра (Джурa>) с системною формою по:t€жласноi роботи з

,iiiarпьrо-патрiотичного та морztльно-етичного виховання учнiвськоi молодi,

спортиI}но-оздоровчоi роботи, прогресивною формокl учнiвського
счtмоврядування, вЕDкJIивим засобом формування нацiонально-патрiотичноi

свiдомсlстi дiтей та молодi.
Для пiдведення пiдсумкiв оргшliзапii та проведення гри (Джурn1> у

з€lкладах освiти протягом навччtльного року проводиться Всеукраiнський

онлайн_огляд пiдсумкових таборувань KypeHiB (poiB) BceyKPaiHcbKoi ДИТЯЧО-

юнацьк:оi вiйськово-патрiотичноi гри кСокiш (кЩжурa>) (дагli - онлайн-огляд).

lVIeTa та завдання Онлайн-огляду
Гра (Джурa) проводиться з метою виховання ]]ромадян-патрlотlв,

aa*rcцnniB державноТ неЗалежностi та територiальноi цiлi.сностi Укршни як

високо]мОр€LпьниХ особистОстей' якi плекчlютЬ yKpaiHcbKi траличii, луховнi

цiнностi, володiють вiдповiдними знаннями, вмiннями та навичками, здатнi

реалiзувати свiй потенцiал в yмoBulx сучасного суспiльства.- 
\4еrою Онлйн-огляду с пiдведення пiдсумкiв роботи про,]]ягом

н€lвчzlльного року у закIIадах освiтишIляхом органiзашii вишколу з основних

напряrrшкiв пiдготовки, створення середовища самовиховання:та самоврядувilння

дiтей тiа молодi у формi таборування.
Завдання Онлайн-оI ляду:
нацiонагlьно-патрiотичне вихов€Iння украiнськоi lчтолодi

козацьких траличiй;

фiзичне, соцiальне, розумове та духовне вихов€Iння yкpalнcbкol молод1 на

о c"o"i народноi педагогiки козацьких мор€tпьно -свiтоглядни х цiнностей,

""""Ъ""" 
icTopii визвольних змzгчlнь та yкpaiHcbKoi вiйськовоi тралиuii;

ф<lрмування повzги до видатних iсторичних постатей та подiй через

вшануЕання геройського чину Bcix борuiв за незалежнiсть YKpaiHcbKoi держави;

оllганiзачiя €жтивного дозвiлля засобами туризму, краезнавства,

фiзкультури i спорту;
популяризацiя серед молодi туризму i красзнавства, вiiiськово-прикJlадних

видiв спорту, украiнських нацiонzlJlьних видiв сдиноборств,
нчцання методичноi допомоги в с€lмоорганiзацii дитячих колектиtsiв та

под€lJIьшого впровадження в педагогiчну практику учнiвського

Умови проведення Всеукраiнського онлаЙн-огляду пiлсумкових
таборувань KypeHiB (р.оiв) BceyKpaTHcbKoi дитячо-юнацlькоi вiйськовtl-

патрiотичноi гри <<Сокiш (<ЩжурD)

на основ1

Украiни,



Органiзацiя та термiни
О;ргшiзатором Онлайн-огляду

нацiонапьно-патрiотичного виховання,

проведення Онлайн-огляду
е Украiнський .шержавний центр
красзнавства i ту,ризму учнiвс;ькоi

молодi (.далd - УДLЩI[ВКПДI\4).
Участь в онлйн-оглядi на добровiльних засадах беруть jlr:l!ч:9."рj

кЩжурд>, 2to складу яких входять учнi закладiв середньоI, позашкlльно1 та

прЪоЁЫ и"сri (про фе.iй"о -r.*нiчноi) о свiти, члOни грOм адсъких 0б' едн ань,

BiK учасникiв вiд б до 17 poKiB.

Пiлсумкове таборування куреня (рор) вiдбуваеться на 
i:_б.у_":л,j:,у}

засад€tх за рiшенням заклалу ocBiTy вiдповiдно до розпоряцчих докумен1lв в

меж€lх,rр.rйi.uчiйноi азт,ономii, гарантованоi статтею 23 Закону Укршни кПро

ocBiTy>, за сприятливих епiдемiологiчних умов,
при органiзачii та проведеннi пiдсумкового таборування учасfIики

онлйнr-ог.шду мають дотримуватися вимог, перелбач:ених пост€шовою

КабiнетУ IvIiHicTpiB Украiни вiД 20 травня 2020 рокУ Jф 392 .1Про 
встzlновлення

KapzIHTIIHy . плйоrо запобiгання поширенню на територii Укршни гостроi

реЬпiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2, та

braniB поЪлабле""" проrиепiдемiчних заходiв>, iнших акгiв законодавства, а

також вимог, встЕIновлених мiсцевими органами державноi влаДи, органами

мiсцевого счlмоврядування, мiсцевими протиепiдемiологiчниlми комiсiями.

Онлайн-огляд проводиться до 25 серпня 2oz0 року, Що поI{атку

таборуlвання УЧасникиМаюТЬЗареесТрУВаТисяЗапосилulнняМ

OCHOBHi ВИМОГИ

з rорганiзацiт та проведення пiлсумкового наметовогсl таборування
))ия

Вимоги БалtиJФ

зlп

1

FIаявнiсть розпорядчого документа закJIаду

громадськоi органiзаuii, на базi яких створено

вiдповiдно до якого вiдбувасться пiдсумкове

куреня (рою)

ос:вiти чи

KypiHb (рiй),

табiорування
с|-2

2,

lЙБiсr" гlцсумкового наметового таборування - но менше 3

(трыэх) ночiвель поспiль у польових умов€lх (за межами

населеного пункту)

о-2

з.
0-2

4.

I{аявнiсть Програми таборування, що

I}иховну складову, проведення вишколiв,

rmacliB тощо

вкJIючас ]]ематичну

тренувань, майстер- 0-2

5.
|J-2



гOштэгOми #dzhura 2020, #УДLtrIIIВ

6.

Наявнiсть вiдзнак куреня (рою) вiдповiдно до Меlгодичних
рtэколлендацiй з органiзацiI роботи в куренях BceyK;paiHcbKo[

д],IтятIо-юнацькоi вiйськово-патрiотичноi гри кСокiл>
(<,lЩжурш), затверд>l(ених накЕвом УДtЦtrIВКПrМ вiд
t:5.04 .2020 Jф 45-А

0,-2

,7.
Q,рганiзщiя таборового дiловодства (шоленнi таборовi накази
тощо)

0-2

8.

[I{оленне викончlння !ержавного Гiмну Украiни на ранкових
шtик},вЕlннях та маршу на слова Олеся Бабiя кЗродлtлись ми
вtэлиlсоi години) - на вечiрнiх шикуваннях

0-2

9.

час таборування обов'язкового зав,цання за
наlрямкiв: екологiчний, iсторико-кра<знавчий,

Виконання пiд
одним iз трьох
с<rцiальний

0-2

10. QrрганiзаIIiя нiчногo чергування та охорони табору 0-2

* Ц{оленний пост мас вцображати виконання Програми дняl

дотриNIання основних вимог щодо органiзацiТ таборувlання, обов'язково
мiстити теryвання cTclpiHoK Украihський державний цtэнтр нацiонаJIьно-
патрiотичного виховаtlня (посилання на cTopiнKy - https://is.gd/iBZ36v) i
ВсеукраiЪська вiйськово-патрiотич на Гра <Щжура) (посилання на стоцliнку
- htttts://is.gd/oC8Dpu) та iнформацiю:

1) область або MicTo КиiЪ;
2) село, сеJIище, Mic,To (oKpiM м. КиТв);
3) назва куреня (рою);
4) мiсuе таборування;
5) лень таборування (1-й,2-fr i т.д.);
б) стислий опис зображеного на фото/вiдео.

Пiдсумки Оцлайн-огляду
За пiдсумками таборування учасники под€lють до Украiнського

держ€lвного центру нацiона-гlьно-патрiотичного виховчIння, краезнавс]]ва i
туризму у,чнiвськоi моrrодi на електронну пошту cnpvJlatriot
форматi ýVоrd (шрифт Times New Roman, кегль 14) iз зазначенням теми
кПiдсумковi HaMeToBi таборування) у термiни не пiзнiше 5 (п'яти) днiв i,з дня
зzIвершення таборування Звiт учасника ВсеукраiЪського онлайн-оIляду
пtдсумкових таборувань KypeHiB (роiЪ) BceyKpaiHcbKoi дитячо-юнаlIькоТ
вiйськово-патрiотичноi гри <<Сокiл) ((Джура>) за такою фlормою:

НаЗва куF,еня (рою)
Повна. юридична на:}ва

закпаltу освiти або
громацськоi органiзацii, на
базi якоi створено Kypiнb
(рiй)
Мiсце табiорування



Термirrи таборування (дата
початк:у та закiнчення)
Списо:к учасникiв iз
зазначенням функцiй, що
були на них покпаденi

1.

2.

опис виконzlння
обов'язкового завдання (до
% сторiнки формату А4)
Перелiк виховних заходiв
пiд чаl; таборування

1.

2.

Перелiк вишколiв пiд час
Таборl,зпцц"

1.

2,

Перел iк м айстер-класiв 1.

2.

Активнi посил€tння на
соцiа-гlьнi мережi, в яких
висвiтлювались щоденнi
зzlходлI таборування

1

2
з

Щень перший - (посилаrня)
Д:"" лругий - (посилаrrня)

Додат_ки ло звiту l. Програматаборувzlннll
2. Розпорядчийдокумент
3. Презентацiя роботи куреня (рою)
протягом року (до tS (п'ятнаццяти) слайдiв
або вiдеоролик тривалiстю д() 3-х хвилин).

Нагоролження учасникiв Онлайн-огляду
}rчасники Онлайн-огляду нагороджуються Грамотаrши УДI-Ц{ГIВКТУМ

або Щипломrtми учасника:
- 20 балiв - Грамота УДIД]ПВКТУМ за I-ше мiсце;
- 18-19 балiв - Грамота УДtЦtrIВКТУМ за II-ге мiсце;
- 16-t7 балiв - Грамота УДIД{IIВКТУМ за III-Tc мiсце;
- 10-15 балiв - !иплом учасника Онлайн-огляду.

Щиректор
Украiнського держzшного центру
н ацi он iлл ьно -патрiотичного
виховання, кра€знzlвства i туризму
учнiвськоi молодi Сергiй Не;liлько


