
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

/Ї .О /. 2019

НАКАЗ 

м. Одеса

Про підсумки І гри (фестивалю) 
та проведення II гри (чвертьфіналу)
Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 
у 2018/2019 навчальному році

На виконання розпоряджень міського голови від 08.02.2018 № 44 
«Про організацію та проведення у 2018 році міського чемпіонату серед 
шкільних команд клубу веселих та кмітливих на «Кубок мера», від 
14.12.2018 № 1075 «Про проведення ігор Шкільної Ліги сміху на «Кубок 
мера» в м. Одесі», від 14.12.2018 № 1078 «Про внесення змін до 
розпорядження міського голови від 08 лютого 2018 року № 44 «Про 
організацію та проведення у 2018 році міського чемпіонату серед шкільних 
команд клубу веселих та кмітливих на «Кубок мера», з метою створення 
сприятливих умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку 
школярів, учнівської молоді 14 грудня 2018 року на базі Одеського 
культурного центру було проведено І гру (фестиваль) Шкільної Ліги сміху 
на «Кубок мера» (далі -  Ліга).

У 1 грі (фестивалі) Ліги взяли участь 21 шкільна команда від 
20 закладів освіти міста Одеси, 2 команди з міст Харків та Суми, які 
продемонстрували дотепний гумор, кмітливість, артистизм, вражали своїми 
вокальними даними та яскравими акторськими здібностями.

За рішенням членів «екзаменаційної комісії» Ліги до участі у 
чвертьфіналі Ліги відібрані команди Одеських: НВК № 90, «Еармонія», 
гімназії № 4, СШ №№ 40, 50, ЗОШ №№ 5, 16, 81, 118, команда Парламенту 
старшокласників Приморського району м. Одеси, а також команди 
Харківської ЗОШ № 60 та Сумської ЗОШ № 20.

На підставі рішення «екзаменаційної комісії» Ліги

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити подяку керівникам команд Одеських гімназій №№ 4, 5, ліцею 
«Приморський», НВК №№ 19, 49, 90, «Еармонія», «Надія», СШ №№ 40, 
50, 94, ЗОШ №№ 5, 16, 22, 27, 31, 81, 118, 120 та Парламенту 
старшокласників Приморського району м. Одеси за якісну підготовку 
шкільних команд до участі у І грі (фестивалі) Ліги.

2. Провести 15 лютого 2019 року о 13.00 на базі Одеського культурного 
центру (вул. Василя Стуса, 2-6) II гру (чвертьфінал) Ліги.



3. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради, керівникам закладів освіти:

3.1. Здійснити заходи щодо підготовки та участі команд у II грі 
(чвертьфіналі) Ліги відповідно до графіку (додаток 1).

3.2. Взяти до уваги Умови проведення II гри (чвертьфіналу) Ліги 
(додаток 2).

3.3. Врахувати, що відповідно до рішення «екзаменаційної комісії» 
команди, які не пройшли до чвертьфіналу, за бажанням, можуть взяти 
участь у II грі (чвертьфіналі) Ліги у номінації «Нас засудили!», 
надавши заявки за відповідною формою (додаток 3) до департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради не пізніше 12 лютого 2019 року.

3.4. Забезпечити призначення педагогічних працівників, відповідальних за 
збереження життя і здоров’я учнів, які братимуть участь у 
вищезазначеному заході, обов’язкове проведення відповідних 
цільових інструктажів з реєстрацією у журналі встановленого зразка.

4. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради:

4.1. Забезпечити організацію та проведення II гри (чвертьфіналу) Ліги 
15 лютого 2019 року о 13.00 на базі Одеського культурного центру 
(вул. Василя Стуса, 2-6).

4.2. Підготувати проект наказу «Про підсумки II гри (чвертьфіналу) та 
проведення III гри (півфіналу) Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» у 
2018/2019 навчальному році».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
департаменту освіти та науки Одесько.............. ади Думу О.М.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Чолак В.С. 
726- 10-3



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від + У А / 2019 № 9

Графік проведення
II гри (чвертьфіналу) Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 

у 2018/2019 навчальному році»

Дата: 15 лютого 2019 року
Місце проведення: Одеський культурний центр (вул. Василя Стуса, 2-6) 
Час: 13.00-14.30

№
з/п

Назва команди Тренер

1 . «60 калібр» - 
Харківська ЗОШ № 60

Логінова Ксенія, учасниця 
команди КВК «Де Рішельє»

2. «Нарасхват» - 
Сумська ЗОШ № 20

Межонов Богдан, учасник телепроекту 
«Ліга Сміху», команда «Мініпанки»

3. «Команда» - 
Одеська СШ № 40

Гущин Григорій, учасник 
команди КВК «Одеські Манси»

4. «Бу Мінг Бай» - 
Одеський НВК 

«Г армонія»

Русев Дмитро, учасник телепроекту 
«Ліга Сміху», команда «Стояновка»

5. «Не доросли» - 
Одеська ЗОШ № 5

Бузько Наталя, Заслужена артистка України, 
акторка комік-трупи «Маски»

6 . -* «Чьи-то дети» - 
Одеська ЗОШ №81

Воськало Андрій, учасник телепроекту 
«Ліга Сміху», команда «Пішло-поїхало»

Час: 15.00-16.30

№
з/п

Назва команди Тренер

1 . «Пушка» - 
Одеський НВК № 90

Губін Олександр, 
резидент Comedy Club

2. «Всі за!» - Парламент 
старшокласників 

Приморського району 
м. Одеси

Гущин Григорій, 
учасник команди КВК 

«Одеські Манси»

3. «Наши в городе» - 
Одеська гімназія № 4

Межонов Богдан, учасник телепроекту 
«Ліга Сміху», команда «Мініпанки»

4. «Мишка и Пончики» - 
Одеська ЗОШ № 118

Куцевалов Марк, учасник телепроекту 
«Ліга Сміху», команда «Прозорий гонщик»

5. «В центре города» - 
Одеська СШ № 50

Федоров Євген, учасник 
команди КВК «Де Рішельє»

6. «16+»-
Одеська ЗОШ № 16

Кошка Павло, режисер 
Одеського Національного Академічного 

театру опери та балету



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від /£Р /. 2019 № __

Умови проведення
II гри (чвертьфіналу) Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 

у 2018/2019 навчальному році»

1. Команди-учасники II гри (чвертьфіналу) готують конкурс «Полотно», 
тема якого «Кохання з першого погляду». Всередині конкурсу обов’язково 
повинен бути окремий музичний (естрадний) номер -  до 2 хв. Тренери команд 
беруть участь не лише у підготовці, але й у самому конкурсі. Хронометраж 
всього конкурсу -  до 6 хв.

Виступи команд оцінюватимуться за дванадцятибальною системою 
(10 наставників + 2 члена «екзаменаційної комісії»). За підсумками гри зі 
змагань Ліги вибувають з кожної групи по одній команді.

2. Команди-учасники у номінації «Нас засудили!» будуть грати поза 
конкурсом. Команди самостійно готують матеріал для виступу, тема якого 
«Нас засудили!». Хронометраж всього виступу -  до 4 хв. За підсумками 
виступів у цій номінації найкраща команда отримає право на виступ у IV грі 
(фіналі).



Додаток З
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від 2019 № 9______

Заявка
на участь у II грі (чвертьфіналі) Шкільної Ліги сміху 

на «Кубок мера» у 2018/2019 навчальному році
у номінації «Нас засудили!»

(назва команди)

№
з/п

Заклад
освіти

ПІБ
учасника команди

Клас ПІБ
керівника
команди

Контактний
номер

тел./електронна 
пошта керівника 

команди

Директор закладу освіти (підпис)

Печатка


