
ДЕП А РТА М ЕН Т ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

/ 0у> 2018 м. Одеса До/у  75

Про проведення міської 
військово-спортивної гри 
«Ми роду козацького діти»

На виконання п.2.5.1 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 16.03.2016 
№ 436-УІІ, з метою сприяння розвитку інтересів учнів до української культури, 
вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого 
покоління шляхом вивчення традицій та звичаїв українського народу, історії 
рідного краю, формуванню гармонійно розвиненої особистості, розкриттю 
творчого потенціалу талановитих учнів

НАКАЗУЮ:

1. Провести 26 жовтня 2018 року міську військово-спортивну гру «Ми 
роду козацького діти» відповідно до Положення «Про проведення 
щорічної міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти», 
затвердженого наказом департаменту освіти та науки Одеської міськоїт 
ради від 27.09.2016 № 371 на базі Одеської ЗОШ № 56 (вул. Тіниста, 1), 
початок о 13.00.

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі міської військово- 
спортивної гри «Ми роду козацького діти» (додаток 2).

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти міста:
3.1. Надати до 19 жовтня 2018 року заявку до КУ «Одеський 

методичний центр освітніх ініціатив» на участь у міській 
військово-спортивній грі «Ми роду козацького діти».

3.2. Забезпечити участь команд у міській військово-спортивній грі 
«Ми роду козацького діти».

3.3. Призначити відповідальних за збереження життя та здоров’я 
учасників міської військово-спортивної гри «Ми роду 
козацького діти».

3.4. Забезпечити участь вчителів -  членів журі у міській військово- 
спортивній грі «Ми роду козацького діти».

4. Директору КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
Ярославцевій Н.О.:
4.1. Забезпечити організацію та проведення міської військово- 

спортивної гри «Ми роду козацького діти».



4.2. Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення міської 
військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти».

5. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук І.В. 
забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та на сайгі 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради підсумки проведення 
міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти».

6. Директору Одеської ЗОНІ № 56 Фоменко С.І. забезпечити належні 
умови організації та проведення міської військово-спортивної гри «Ми 
роду козацького діти».

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту І.Є. Столбова

Хворостянова В. І. 
776 - 00-51



Додаток 1
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради. 
№ 371 від 27.09.2016

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення щорічної міської військово-спортивної грн 

«Ми роду козацького діти» 

І.Загальні положення
Міська військово-спортивна гра «Ми роду козацького діти» (далі -  

Конкурс) щорічно проводиться департаментом освіти та науки Одеської міської 
ради спільно з громадськими козацькими організаціями.

2. Мета і завдання Конкурсу
- виховання національно свідомих патріотів України, виховання в них 

духовності, поваги до культури, звичаїв, традицій українського народу;
- відродження і пропаганда історичної і культурної спадщини українського 

народу;
- формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення 

молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю;
- виявлення та розкриття творчих здібностей учнів.

3. Порядок організації та проведення Конкурсу
До участі у Конкурсі запрошуються команди в складі -  5-ти хлопців та 

групи підтримки -  5 дівчат. Вік учасників -  12-14 років. Команди мають бути 
одягнені в українські національні костюми.

Конкурсна програма складається з наступник змагань:
1. «Візитна картка» - повинна включати в себе девіз команди (обов'язково),

2 чотиривірші, в яких буде висвітлено сенс життя козаків, емблему 
команди на кожного учасника. Учасники команди (або капітан) повинні 
розказати, що зображено на їх емблемі (формат А4 - на палиці), і що 
означає кожен з символів. Також учасники команди виконують 1 куплет 
будь-якої козацької пісні (а сареііа або під супровід). Тривалість виступу 
3-5 хвилин. Візитна картка повинна бути театралізована.

2. Інтелектуальний конкурс з історії українського козацтва -  знання 
походження слова «козак», елементів козацького одягу, історії 
Запорізької Січі, найвідоміших гетьманів України, складу козацьких 
військ, їх озброєння, звання та іншу інформацію про козацькі поселення.

3. «Українські страви» - команда повинна яскраво та театралізовано 
представити одну з українських національних страв. Тривалість виступу -
3 хвилини.

4. Спортивно-розважальний конкурс «Козацькі розваги» - змагання між 
командами , які потребують від учасників фізичної підготовки (при собі 
мати спортивні костюми та медичні довідки)'.

- повзунець;
- стрибки в мішках;
- біг з картоплею;



- «перенеси мене»;
- «виштовхни мене»;
- естафета «присядка»;
- перетягування канату.
5. Конкурс малюнків «Україна козацька -  земля моїх батьків»: учасники 

представляють 2 творчі роботи за відповідною темою у довільній техніці 
форматом АЗ, А2, оформлені в паспарту. Роботи повинні мати етикетку 
розміром (80x60) мм, на якій вказується назва експонату, прізвище, ім'я 
по-батькові автора та керівника. Надані роботи візьмуть участь у виставці 
під час проведення конкурсу.
Технічні вимоги проведення Конкурсу:

Музичне супроводження (фонограма) повинно бути записане на СО або 
Ш В- носіях, бажано мати при собі фонограми на резервному носії. Не 
допускається використання аудіокасет.

Вокальне виконання під фонограму «плюс» не оцінюється.

4. Визначення переможців Конкурсу
Переможців Конкурсу визначає журі, склад якого затверджується наказом 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради. До складу журі входять 
працівники департаменту освіти та науки Одеської міської ради, члени 
громадських організацій, педагоги позашкільних, загальноосвітніх навчальних 
закладів.
Переможці визначаються за наступними критеріями:

- знання козацьких та українських національних традицій, обрядів та 
костюмів;

- емоційність, акторська виразність виконання;
- сценічна культура;
- цілісність композиції та відповідність її тематиці Конкурсу;
- рівень володіння українською мовою.

5. Нагородження учасників Конкурсу
Переможці міського конкурсу нагороджуються дипломами, грамотами 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, медалями, цінними 
подарунками.

Результати конкурсу оприлюднюються на сайті департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради та в засобах масової інформації.



Додаток 2
до наказу департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради 
№ ____ в ід ___________2018

Склад організаційного комітету 
міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти»

Ярославцева Н.О., директор КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив», голова оргкомітету;
Фоменко С.І., директор Одеської ЗОШ №56;
Чернецька Л.С., методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»;
ІПупік Н. М., методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив»;
Максименко С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи 
КПНЗ «Одеський ІДДЮТ «Промінь».

Склад журі
міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти»

Ярославцева Н.О., директор КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив», голова журі;
Дядик Т.К., заступник директора КУ «Одеський методичний центр 
освітніх ініціатив»;
Хворостянова В.І., методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»;
Солодських В.М., Головний Отаман України, Командуючий Південним 
оперативним козацьким округом, генерал козацтва;
Крюк Г.О., заступник Командуючого ПОКО, полковник козацтва; 
Григоренко М. Г., директор КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Промінь; 
Волковська Т.І., методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»;
Ступкевич O.A., заступник директора з виховної роботи Одеської гімназії 
№8;
Краскова Е.О., заступник директора з виховної роботи Одеської гімназії 
№9;
Миронець Н.Л., заступник директора з виховної роботи Одеської ЗОШ 
№68;
Сілкіна Т.Г., заступник директора з виховної роботи Одеської СШ №17; 
Навроцький О.В., вчитель «Захист Вітчизни» Одеської гімназії №4.


