
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

2019 м. Одеса №

Про підсумки III гри (півфіналу) 
та проведення IV гри (фіналу)
Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 
у 2018/2019 навчальному році

На виконання розпорядження міського голови від 14.02.2019 № 100 
«Про організацію та проведення ігор Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 
у 2019 році», з метою підтримки обдарованої та талановитої учнівської 
молоді, створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального і 
духовного розвитку підростаючого покоління 22 березня 2019 року на базі 
Одеського культурного центру було проведено III гру (півфінал) Шкільної 
Ліги сміху на «Кубок мера» (далі -  Ліга).

У III грі (півфіналі) Ліги взяли участь 11 шкільних команд 
від 10 закладів освіти міста Одеси, а також одна команда з міста Харків. 
Учасники команд продемонстрували дотепний гумор, кмітливість, 
артистизм, вражали своїми вокальними, танцювальними даними та 
яскравими акторськими здібностями.

За рішенням членів «екзаменаційної комісії» до участі у фіналі Ліги 
відібрані команди Одеських: НВК № 90, «Еармонія», гімназії № 4, 
СШ № 40, ЗОШ №№ 5, 118, а також команда Харківської ЗОШ № 60.

На підставі рішення «екзаменаційної комісії» Ліги

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити подяку керівникам команд Одеських гімназії № 4, НВК № 90, 
«Еармонія», СШ №№ 40, 50, ЗОШ №№ 5, 16, 81, 118 та Парламенту 
старшокласників Приморського району м. Одеси за якісну підготовку 
шкільних команд до участі у III грі (півфіналі) Ліги.

2. Провести 14 травня 2019 року у приміщенні Одеського академічного 
російського драматичного театру (вул. Ерецька, 48) IV гру (фінал) 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 IV грі (фіналі) 
Ліги.

3.2. Взяти до уваги Умови проведення IV гри (фіналу) Ліги (додаток 1).
3.3. Врахувати, що відповідно до рішення «екзаменаційної комісії» 

команди, які не пройшли до фіналу, за бажанням, можуть взяти участь 
у IV грі (фіналі) Ліги у номінації «Нас засудили!», надавши заявки за



відповідною формою (додаток 2) до департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради не пізніше 22 квітня 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 IV гри (фіналу) Ліги 14 травня 
2019 року у приміщенні Одеського академічного російського 
драматичного театру (вул. Грецька, 48);

4.2. Підготувати проект наказу «Про підсумки IV гри (фіналу) 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 Одеської міської ради Думу О.М.

В.о. директора департаменту І.Є. Столбова

Моргулець Н.А. 
724-60-34



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від М О Ї, 2019 №

Умови проведення
IV гри (фіналу) Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» 

у 2018/2019 навчальному році»

Команди-учасники IV гри (фіналу) Ліги готують два конкурсні номери 
на вільну тему:

- привітання з відео-представленням команди -  до 5 хв;
- музичний конкурс (пародія) -  до 4 хв.
Тренери команд беруть участь не лише у підготовці, але й у самих 

конкурсах. Переможці визначаються між кращими командами у фінальній 
імпровізації.

Всі команди-учасники у номінації «Нас засудили!» готують один 
спільний номер для виступу.



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від 2019 №

Заявка
на участь у IV грі (фіналі) 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


