
 
 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93411 

тел./факс (06452) 5-48-73 

E-mail: osvita@loga.gov.ua,   http://oblosvita-lg.gov.ua   Код ЄДРПОУ 02141791 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення обласної вікторини 

до дня Збройних Сил України  
 

Відповідно до планів роботи Департаменту освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації та Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму 

і краєзнавства на 2022 рік, з метою формування національної свідомості в учнівської 

молоді, виховання почуття патріотизму в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 06 грудня 2022 року відбудеться 

обласна краєзнавча вікторина до Дня Збройних Сил України (далі – Вікторина). 

До участі у заході запрошуються учні закладів освіти Луганської області від 11 

років, які виявили бажання стати учасниками Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

Час виконання завдання – 20 хвилин. Кожен учасник може виконати завдання 

тільки один раз. Форма буде відкриватися та закриватися кілька разів, а саме: 

 

10.20 – 10.40 год.; 

13.00 – 13.20 год.; 

16.20 – 16.40 год.; 

17.30 – 17.50 год. 

 

Окремий залік буде проведено серед роїв середньої та старшої вікових груп 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Для 

цього у Вікторині обов’язково повинні взяти участь 2 учасники від роїв середньої (11-

14 років) та 2 учасники старшої вікових груп (15-17 років). Рій-переможець 

визначається по сумі балів двох учасників. Рої подають заявки за формою, що 

додається, на електронну адресу locdutk2017@ukr.net. 

Реєстрація учасників відбувається під час надання відповідей у Googl- формі, де 

вони вказують своє прізвище, ім’я, назву закладу освіти, інші дані. Учасники роїв 

вказують назву рою, прізвище, ім’я, по-батькові керівника рою тощо. 

02.12.2022              № 01/05/03-1530   

На ____________ вiд  ___________ 

Керівникам управлінь (відділів) освіти 

ВЦА, міських, селищних 

та сільських територіальних громад 

 

Керівникам закладів фахової 

передвищої, професійної (професійно-

технічної) освіти 

 

Керівникам закладів освіти обласної 

комунальної власності (за списком) 
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У Вікторині запропоновані питання, що стосуються історії ЗСУ, родів військ, 

символіки, видів техніки, подій російсько-української війни з 2014 року і дотепер. 

 

Посилання для участі у вікторині середньої вікової групи:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWG2xLMmMCUkvZli9t6l4yQD9ItKXPFDRyiCr

S8qxwgMI-w/closedform 

 

Посилання для участі у вікторині старшої вікової групи:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddZnC0yXJ0AW4ZGVu47q7Mupi9GAdun6aa

90jA0aHvVeIcnw/closedform 

 

Контактний телефон – 095-310-28-09 – Тетяна Сідєльнікова. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Директор Департаменту          Юрій СТЕЦЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Ткачова 

Наталія Жукова 0950530627  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWG2xLMmMCUkvZli9t6l4yQD9ItKXPFDRyiCrS8qxwgMI-w/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWG2xLMmMCUkvZli9t6l4yQD9ItKXPFDRyiCrS8qxwgMI-w/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddZnC0yXJ0AW4ZGVu47q7Mupi9GAdun6aa90jA0aHvVeIcnw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddZnC0yXJ0AW4ZGVu47q7Mupi9GAdun6aa90jA0aHvVeIcnw/closedform
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Додаток до листа 

від________№_______ 

 

 

 

Заявка на участь 

у обласній краєзнавчій вікторині до Дня Збройних Сил України 

рій________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(назва закладу) 

_______________________________________________________ 
(територіальна громада) 

 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові 

учасників рою 

Дата 

народження 

Клас 

    

    

 

 

Керівник рою ________________________________ 

Керівник закладу  освіти    _____________________              
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


