
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

№ , /0. 2018 м. Одеса №

Про підсумки 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-\ТІ, відповідно до розпорядження Одеського міського голови 
від 05.10.2018 № 886 «Про проведення міської військово-спортивної гри «Ми 
роду козацького діти», 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 26 жовтня 
2018 року була проведена міська військово-спортивна гра «Ми роду 
козацького діти». В міській військово-спортивній грі «Ми роду козацького 
діти» взяли участь 120 учнів з 12 навчальних закладів міста, які проявили 
високий рівень знань з історії Одеси, українських козацьких традицій, високий 
рівень творчих та інтелектуальних здібностей.

На підставі рішення міського журі 
НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями і нагородити дипломами департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради та цінними подарунками:

І ступеня
- команду Одеського НВК «Еармонія».

II ступеня
- команду Одеської ЗОШ № 18.

III ступеня
- команду Одеського НВК «Еімназія №7».
2. Нагородити за участь у міській військово-спортивній грі «Ми роду 

козацького діти» грамотами департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради команди навчальних закладів: Одеської ЗОШ № 5; Одеської 
ЗОШ № 19; Одеської ЗОШ №72; Одеської ЗОШ № 80; Одеської ЗОШ 
№ 100; Одеської СШ №69; Одеського НВК №4; Одеського НВК №13, 
Одеського ліцею №9.

3. Оголосити подяку членам журі міської військово-спортивної гри «Ми 
роду козацького діти» за компетентність, об’єктивність та плідну працю:

- Красковій Е.О., заступнику директора з виховної роботи Одеського 
ліцею №9;



- Ступкевич О.А., заступнику директора з виховної роботи Одеської 
гімназії №8;

- Сілкіній Т.Г., заступнику директора з виховної роботи Одеської СШ №17;
- Навроцькому О.В., вчителю «Захист Вітчизни» Одеської гімназії №4.
4. Оголосити подяку директору Одеської ЗОШ № 56 Фоменко СД. за 

відмінну організацію проведення на базі закладу 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 сайті департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради підсумки проведення міської військово- 
спортивної гри «Ми роду козацького діти».

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора 
КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» Ярославцеву Н.О.

Директор департаменту
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