
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ  

 

20.10. 2017     м. Одеса             №471 

 

Про організацію та проведення  

І туру (фестивалю) чемпіонату  

серед шкільних команд КВК 

на «Кубок Мера» у 2017/2018 

навчальному році  

 

На виконання пункту 4.5 додатка 2 до Міської цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси                         

«Я-одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VІІ, згідно з 

Положенням про проведення чемпіонату серед шкільних команд КВК на 

«Кубок мера», затвердженого розпорядженням міського голови від 25 

листопада 2015 року № 1128, з метою інтелектуального розвитку учнівської 

молоді, підтримки та організації змістовного дозвілля дітей 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад оргкомітету чемпіонату серед шкільних команд КВК 

на «Кубок Мера»у 2017/2018 навчальному році (далі-Чемпіонат) (додаток 1). 

2. Затвердити склад журі Чемпіонату (додаток 2). 

3. Провести 15 грудня 2017 року о 14.00 на базі Одеського культурного 

центру (вул. Василя Стуса, 2Б) І тур (фестиваль) Чемпіонату. 

4. Начальникам територіальних відділів освіти районів, інформаційно-

методичного центру департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 

керівникам навчальних закладів: 

4.1. Надати до 04 грудня 2017 року до департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради заявку на участь у І турі (фестивалі) Чемпіонату за 

відповідною формою (додаток 3). 

4.2. Сприяти підготовці команд-учасниць до І туру (фестивалю) 

Чемпіонату відповідно до поданих заявок. 

4.3. Забезпечити до 15 грудня 2017 року проведення з учнями та 

супроводжуючими їх керівниками цільового інструктажу з безпеки 

життєдіяльності під час заходу з обов’язковою реєстрацією в журналах 

встановленого зразка. 

5. Відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради: 

5.1.Забезпечитиорганізацію та проведення І туру (фестивалю) Чемпіонату. 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81377/


5.2. Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення І туру 

(фестивалю) чемпіонату серед шкільних команд КВК на «Кубок Мера» у 

2017/2018 навчальному році». 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора департаменту      О.М.Дума 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Додаток 1 

                 до наказу департаменту освіти  

                 та науки Одеської міської ради 

                           від 20.30.2017 року № 471 

 

 

Склад оргкомітету  

чемпіонату серед шкільних команд КВК на «Кубок Мера» 

у 2017-2018 році 

 

Голова оргкомітету - Горячева Н.Л., головний спеціаліст відділу 

молодіжної політики департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

Члени оргкомітету: - Філер Ю.Г., головний спеціаліст територіального 

відділу освіти Приморського району департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради; 

- Єрмолова-Антон Ю.О., методист інформаційно-

методичного центру департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Чернецька Л.С., методист інформаційно-

методичного центру департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради; 

- Шупік Н.М, методист інформаційно-методичного 

центру департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 
 - Бєлих Микита, учасник трьох сезонів телепроекту 

«Ліга сміху», керівник творчої майстерні «Маяк» 

(за згодою); 
 - Межонов Богдан, учасник телепроекту «Ліга 

сміху», редактор відкритого шкільного кубку по 

гумору у м. Києві (за згодою);  
 - Фортунська Ольга, голова комісії з питань 

соціальної політики та волонтерського руху 

Молодіжної ради при Одеському міському голові 

(за згодою). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради 

         від 20.30.2017 року № 471 

 

Склад журі 

чемпіонату серед шкільних команд КВН на «Кубок Мера» 

у 2017/2018 навчальному році 
 

Голова журі  

 

 

Співголова журі 

 

Члени журі: 

- Етнарович О.В., голова постійної комісії з питань 

освіти, спорту, культури та туризму Одеської міської 

ради (за згодою); 

- Дума О.М., заступник директора департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради; 

- Гущин Григорій, учасник команди КВК «Одеські 

Манси», телепроекту «Країна У» (за згодою); 

- Демченко Павло, учасник команди КВК «Одеські 

манси», редактор Південної ліги сміху (за згодою); 

- Бузько Наталя, Заслужена артистка України, актриса 

комік-трупи «Маски» (за згодою); 

- Делієв Георгій, Народний артист України, художній 

керівник комік-трупи «Маски» (за згодою); 

- Осташко С.О., учасник команди КВК «Одеські 

Джентельмени» (за згодою); 

- Ославський Валерій, ведучий, учасник Прем’єр Ліги 

КВК (за згодою); 

- Пісьміченко Вікторія, режисер Одеської Ліги сміху, 

учасник Вищої Ліги КВК (за згодою); 

- Сас Олександр, переможець телепроекту 

«ComedyБаттл», резидент «ComedyClub» (за згодою); 

- Катан Віталій, учасник команди КВК «Де Рішельє»                     

(за згодою); 

- Логінова Ксенія, учасниця команди КВК «Де Рішельє»                

(за згодою); 

- Станкевич Олександр, учасник команди КВК «Одеські 

Манси», телепроекту «Країна У» (за згодою); 

- Губін Олександр, переможець телепроекту 

«ComedyБаттл» (за згодою); 

- Волянський Ілля, учасник команди КВК «Де Рішельє», 

телепроекту «Комік на мільйон» (за згодою); 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjvmtKTrffWAhUBLZoKHSYoC6kQtwIIODAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D228fcS3y35U&usg=AOvVaw0rDP-YT_uHH9zjFe833SvW
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjvmtKTrffWAhUBLZoKHSYoC6kQtwIIODAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D228fcS3y35U&usg=AOvVaw0rDP-YT_uHH9zjFe833SvW


- КуцеваловМарк, капітан команди КВК «Сахара не 

надо»,  учасник телепроекту «Ліга Сміху» (за згодою); 

- Воронецький Євген, учасник телепроектів «Сміх без 

правил», «Убойна ліга» (за згодою). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Додаток 3 

 до наказу департаменту освіти 

 та науки Одеської міської ради 

   від 20.30.2017 року № 471 

 

 

 

Заявка 

на участь у І турі (фестивалі) чемпіонату серед шкільних команд 

КВК на «Кубок Мера» у 2017-2018 році 

 

______________________________________________________ 
(назва команди) 

 
№ 

з/п 

Навчальний 

заклад 

 

ПІБ 

учасника команди 

Клас ПІБ                     

керівника 

команди 

Контактний номер 

тел./електронна 

пошта керівника 

команди 

      

      

      

      

      

 

 

 

 Директор 

 навчального закладу                    

                                                                Печатка                                  (підпис)                            

 

 

 

 
 

 


