ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Моквинського навчальновиховного комплексу
«Гімназія – загальноосвітня
школа І ступеня»
06.10.2017 №229
План заходів
щодо проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2017-2018 навчальному році
№
Захід
Термін
Відповідальні
з/п
проведення
1 Проведення
засідання
Серпень
Керівник методичного
методичного
об’єднання
об’єднання вчителів
вчителів основ здоров’я та
основ здоров’я та
фізичної культури на тему:
фізичної культури
«Про заходи з організації
Зігналова О.П.
Всеукраїнської
дитячоюнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)
2

3

4

Впровадження
військовопатріотичної виховної системи
«Джура» із залученням ігрових
форм:
 всеукраїнська
дитячоюнацька гра «Котигорошко»
молодшої вікової групи
 всеукраїнська
дитячоюнацька
гра
«Джура»
середньої вікової групи
 всеукраїнська
дитячоюнацька гра «Сокіл» старшої
вікової групи
Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи
у
навчальному закладі щодо
основних завдань гри «Сокіл»
(«Джура»)

Вересень

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Бецько Р.І.,
відповідальний за
проведення гри
Зігналова О.П.,
педагог-організатор
Чудінович С.Б.,
класні керівники

Вересень

Заходи щодо
навчальному

Вересень

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Бецько Р.І.,
відповідальний за
проведення гри
Зігналова О.П.,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.
Заступник директора з
навчально-виховної

створення в
закладі

5

організаційної структури гри:
рій, чета, сотня, курінь.
Здійснюється
розподіл
учасників гри:
- рій (найменша ланка);
- чета (клас);
- сотня (паралель класів:
молодші, середні, старші);
- курінь (навчальний заклад)
Ради в структурних підрозділах
гри.
Вибори
козацької
старшини в підрозділах: рій,
чета, сотня, курінь

роботи Бецько Р.І.,
відповідальний за
проведення гри
Зігналова О.П.,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.,
класні керівники
Вересень

6

Операція «Екологічна варта»
Турбота про довкілля

Вересень

7

«День
козака»
(гурткова
навчально-виховна робота в
роях
- навчання козацької
старшини та членів козацькомолодіжних
підрозділів
військово-прикладних
видів
фізичної культури та спорту)
Проведення
безстрокових
акцій: «Ми разом» (допомога
пораненим бійцям зони АТО);
«З вірою у серці» (підтримка
бійців зони АТО та їх родин)
Проведення заходів до Дня
захисника України:
- тематичні виховні заходи;

Щоп’ятниці
протягом
навчального
року

8

9

Протягом
навчального
року

Відповідальний за
проведення гри
Зігналова О.П.,
класні керівники,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.
Учитель екології
Окерешко С.Є., учителі
географії Пилипака Т.В.,
Хильчук О.П.,
учитель біології
Тарасюк Р.І.,
класні керівники
Відповідальний за
проведення гри
Зігналова О.П.,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.,
класні керівники
Педагог-організатор
Чудінович С.Б.,
класні керівники

Жовтень
Класні керівники

- свято «Ми – нащадки славних
козаків!»;

Гребенець О.О.,
Кравчук Т.М.

- військово-спортивне свято
«Ми щит і меч твій, Україно!»

Учителі фізичної
культури Марчук І.Г.,
Мазепа В.М.,
педагог-організатор
Чудінович С.Б.

Організація
у
бібліотеці
навчального
закладу
тематичної книжкової виставки
«Мудрість козацької доби» до
Дня захисника Вітчизни
Участь
у
Спартакіаді
з
військово-прикладних
видів
спорту,
присвячена
Дню
захисника Вітчизни
Участь у проведенні районного
фестивалю-конкурсу
патріотичної пісні «Поліська
Січ»
Покрова, День українського
козацтва, урочисте відкриття
гри «Джура»

Жовтеньгрудень

Бібліотекар
Пантюшко Г.П.

Жовтень

Учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.

Жовтень

Учитель музичного
мистецтва Рибак К.В.

Жовтень

14

Участь у Всеукраїнському
конкурсі на кращу туристськокраєзнавчу
експедицію
учнівської молоді з активним
способом пересування «Мій
рідний край»

Жовтень

15

Осіннє
таборування,
проведення
тематичних
екскурсій до дня Захисника
Вітчизни
Операція
«Зелена
хвиля»,
проведення
заходів
по
насадженню дерев, кущів тощо

Жовтень

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Бецько Р.І.,
відповідальний за
проведення гри
Зігналова О.П.,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.,
педагог-організатор
Чудінович С.Б.,
класні керівники
Учителі фізичної
культури Мазепа В.М.,
Марчук І.Г., Козак В.В.,
учителі історії
Комар В.О.,
Тарасюк Л.Ф.,
класні керівники
Учителі історії
Комар В.О.,
Тарасюк Л.Ф.,
класні керівники
Учитель біології
Тарасюк Р.І., учитель
екології Окерешко С.Є.,
учителі трудового
навчання Цапук О.Н.,
Зігналова О.П.,
Прокопчук А.І.,
класні керівники

Заходи

Листопад

10

11

12

13

16

17

до

Дня

української

Жовтень

писемності та мови:
- свято «З рідним словом
міцніє держава» (5 класи);

Учитель української
мови та літератури
Люшин М.А.
Учителі української
мови та літератури
Карпець Л.А.,
Кравець С.К.,
Цимбалюк Г.Г.

- літературна вітальня «До
мови серцем пригорніться!»
(7-8 класи);

- засідання круглого столу
«Витоки
української
писемності» (10-11 класи)
18

19

20

21

Проведення операції до дня
Збройних
Сил
України
«Дорогою Героїв»: виховні
години, конкурси, фестивалі,
вікторини, походи місцями
боїв, екскурсії у військові
частини
Проведення операції «Зелена
хвиля»:
щодо
озеленення
території навчального закладу

Листопад

Операція
«Снайпер».
Обладнання стрілецьких тирів,
місць для стрільби, змагань із
стрільби з пневматичної зброї
Проведення операції «Дорогою
героїв» до Дня Збройних Сил
України:
- зустрічі з працівниками
районного
військового
комісаріату, воїнами АТО,
воїнами-контрактниками;

Листопад

- Уроки мужності,
спілкування;

години

Листопад

Учителі української
мови та літератури
Мартинчук Н.П.,
Шулевська В.Г.
Класні керівники,
учителі історії
Комар В.О.,
Тарасюк Л.Ф.,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.
Учитель біології
Тарасюк Р.І., учитель
екології Окерешко С.Є.,
учителі трудового
навчання Цапук О.Н.,
Зігналова О.П.,
Прокопчук А.І., класні
керівники
Учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.

Грудень
Учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г., класні
керівники
Класні керівники,
учителі історії
Комар В.О.,
Тарасюк Л.Ф.
Учитель предмета

- військово-спортивний захід
«Україна - мати, умій її
захищати!».

22

Проведення народних свят
зимового циклу, розучування
народних ігор та забав, героїкопатріотичних пісень, дум

Січень

23

Зимове таборування, змагання
із зимових видів спорту,
змагання з ігрових видів
спорту

Січень

24

День пам’яті героїв КРУТ:
- Уроки мужності, тематичні
бесіди;

Січень

25

26

27

«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г., учителі
фізичної культури
Мазепа В.М.,
Козак В.В.,
Бочелюк С.Г.
Класні керівники,
учителі музичного
мистецтва
Онісімов Р.М.,
Рибак К.В.
Учителі фізичної
культури Мазепа В.М.,
Марчук І.Г., Козак В.В.,
Бочелюк С.Г., класні
керівники
Класні керівники,

- інформаційно-мистецький
захід «Над Крутами – круки»;

Учителі історії
Комар В.О.,
Тарасюк Л.Ф., учитель
музичного мистецтва
Рибак К.В.

тематична полиця «В
серцях людських не вмерли
Крути»
Краєзнавчо-історична
акція,
підсумковий
захід
–
інтелектуальних
змагань
«Відун»
по
історії
Українського війська, «Молодь
пам’ятає героїв»
Проведення операції «Захист»:
набуття знань, умінь та
навичок з надання першої
долікарської допомоги при
захворюваннях та травмах;
тренування та змагання з
цивільної оборони, надання
першої долікарської допомоги,
транспортування і евакуації
потерпілих
Весняне таборування, походи,
конкурси, вікторини, ігри та

Бібліотекар
Пантюшко Г.П.
Лютий

Учителі історії
Тарасюк Л.Ф.,
Комар В.О.

Березень

Учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Ященко Л.Л.,
медична сестра
Тарасюк Г.В.

Березень

Класні керівники,
учителі фізичної

забави

28

Проведення операції «Чисте
подвір’я, вулиця, село, місто –
чиста Українська земля»

Березень

29

Участь у спортивних змаганнях
«Від козацьких забав до
олімпійських
вершин»,
презентації козацьких бойових
мистецтв
Підготовка та проведення «Дня
цивільної
оборони»
у
навчальному закладі

Березень

Організація та проведення
навчально-польових зборів та
практики
у
лікувальних
закладах з учнями, які вивчали
предмет «Захист Вітчизни»
Організація та проведення
вогневих тренувань та стрільб
бойовими набоями з учнями
11-го класу відповідно до
Програми предмета «Захист
Вітчизни»
Проведення
гри
«Відун»:
інтелектуальні змагання зі
знання
історії
козаччини,
українського війська, сучасних
збройних
сил
України,
народних
повстанських
формувань та їх ролі у боротьбі
за незалежність української
держави,
історії
малої
Батьківщини
по
системі
«Брейн–ринг»,
«Що?
Де?

Квітень

30

31

32

33

Квітень

культури Мазепа В.М.,
Марчук І.Г., Козак В.В.,
Бочелюк С.Г.,
педагог-організатор
Чудінович С.Б.
Учителі трудового
навчання Цапук О.Н.,
Зігналова О.П.,
Прокопчук А.І.,
класні керівники
Учителі фізичної
культури Мазепа В.М.,
Марчук І.Г., Козак В.В.,
Бочелюк С.Г.
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Челик Л.О.,
учителі основ здоров’я
Окерешко С.Є.,
Зігналова О.П.,
учителі предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.,
Ященко Л.Л.
Учителі предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.,
Ященко Л.Л.

Квітень

Учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.

Квітень

Учителі історії
Комар В.О.,
Тарасюк Л.Ф., класні
керівники

34

35

36

Коли?»)
Підсумкові заходи гри у
навчальному
закладі.
Національно-патріотичне
військово-спортивне
свято.
Визначення
кращого
рою
навчального закладу
серед
старших класів для участі у І
(районному)
етапі
Всеукраїнської
дитячоюнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)
Проведення виховних заходів
під гаслом «Підготовкою до
захисту Батьківщини вшануємо
подвиги борців за незалежність
України»
Творчий звіт гуртка

Квітень

Учителі предмета
«Захист Вітчизни»
Марчук І.Г.,
Ященко Л.Л.,
Педагог-організатор
Чудінович С.Б.
класні керівники

Квітень

Класні керівники

Квітень

Керівник гуртка
Зігналова О.П.
Учителі фізичної
культури Мазепа В.М.,
Марчук І.Г., Козак В.В.,
Бочелюк С.Г.,
класні керівники
Педагог-організатор
Чудінович С.Б.

37

Проведення
«Фронтовими
Березнівщини»

велопробігу
дорогами

Травень

38

Участь у районному злеті
лідерів
учнівського
самоврядування
Створення
проекту
«Діти
Другої світової війни» (збір
спогадів
дітей
війни,
організація
зустрічей
з
молоддю, організація виставокпрезентацій «просто неба» біля
обеліска загиблим воїнам)
Участь у проведенні районного
етапу Всеукраїнської дитячоюнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)

Травень

Взяти участь у обласному
фестивалі
дружин
юних
пожежних

Червень

39

40

41

Травень

Учителі історії
Комар В.О.,
Тарасюк Л.Ф.,
педагог-організатор
Чудінович С.Б.,
класні керівники

Травень

Заступники директора з
навчально-виховної
роботи Бецько Р.І.,
Челик Л.О., учителі
предмета «Захист
Вітчизни» Марчук І.Г.,
Ященко Л.Л., педагогорганізатор
Чудінович С.Б.
Керівник гуртка «Юний
рятувальник»
Зігналова О.П.

42

Літнє таборування. Військовоспортивні заняття, конкурси,
вікторини, змагання, походи.

Червеньсерпень

43

Провести операцію «Турбота»:
допомога людям похилого віку,
інвалідам,
вдовам,
дітям
незахищених
соціальних
категорій, волонтерська участь
у
роботі
з
ліквідації
бездоглядності
та
безпритульності дітей

Червеньсерпень

Директор НВК

Ю.Гуменюк

Учителі фізичної
культури Мазепа В.М.,
Марчук І.Г., Козак В.В.,
Бочелюк С.Г., класні
керівники, педагогорганізатор
Чудінович С.Б.
Педагог-організатор
Чудінович С.Б.,
класні керівники

