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м. Одеса
Про проведення міської 
військово-спортивної гри 

«Ми роду козацького діти»

На виконання підпункту 2.5.1 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-V IІ, 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, розкриття творчого потенціалу талановитих учнівН А К А З У Ю :1. Затвердити Положення про міську військово-спортивну гру «Ми роду козацького діти» (додаток 1).2. Провести 10 грудня 2020 року міську військово-спортивну гру «Ми роду козацького діти» у заочній формі відповідно до Положення.3. Затвердити склад організаційного комітету та журі міської військово- спортивної гри «Ми роду козацького діти» (додаток 2).4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:4.1. Надати до 7 грудня 2020 року заявку та відповідні матеріли до КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» на участь у міській військово-спортивній грі «Ми роду козацького діти».4.2. Забезпечити участь вчителів -  членів журі міської військово- спортивної гри «Ми роду козацького діти».5. Директору К У «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Ярославцевій Н .О .:5.1. Забезпечити організацію та проведення міської військово- спортивної гри «Ми роду козацького діти».5.2. Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти».6. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук І.В . забезпечити висвітлення на вебсайті’департаменту освіти та науки Одеської міської ради



інформації про підсумки проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти».7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Ярославцеву Н .О .

Директор департаменту

Хворостяпова В. І. 
776- 04-20



Додаток 1до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради від№ ясо

П О Л О Ж Е Н Н Япро міську військово-спортивну гру «Ми роду козацького діти»1. Загальні положення1.1. На виконання Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, громадянин України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-УІ1, в м. Одесі кожен рік, починаючи з 2016 року, департаментом освіти та науки Одеської міської ради спільно з громадськими козацькими організаціями проводиться міська військово-спортивна гра «Ми роду козацького діти» (далі -  Конкурс).1.2. Головна мета Конкурсу -  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, розкриття творчого потенціалу талановитих учнів.1.3. До участі в 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.2 .Порядок проведення Конкурсу2.1 .Безпосереднє керівництво здійснює оргкомітет, склад якого затверджується наказом департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Оргкомітет здійснює організаційну та творчу підготовку проведення Конкурсу, вирішує всі питання, пов'язані з його проведенням.2.2. Конкурс проводиться у заочній формі. Конкурсна програма складається з наступник змагань:2.2.1. Конкурсна програма складається з наступник змагань:«Візитна картка (у вибраному форматі відео запису) - 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, іцо 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 5 хвилин. Візитна картка повинна бути театралізована. На Конкурс



подаються роботи (відеоролики) у форматах: А У І, М РЕО -4, М ІР Е С , М О У , МР-4 з роздільною здатністю не менше 720 х 480. Тривалість відеоролика не повинна перевищувати 5 хвилини. На початку ролика слід указати його назву і дані про автора (авторів): ім’я, прізвище, назву закладу освіти. Відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними засобами (за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, фотоапарату, смартфону, мобільного телефону). Під час зйомки та відеомоптажу можуть бути використані будь-які спеціальні програми, методи, способи та інструменти створення, наповнення й оформлення відеомагсріалу.Конкурс малюнків «Україна козацька -  земля моїх батьків»: учасники представляють 2 творчі роботи за відповідною темою у довільній техніці форматом А З, А 2, 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.3 .Визначення переможців Конкурсу3 .КГІереможців 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.3.2.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.4 .Нагородження учасників Конкурсу4.1. Переможці Конкурсу (І місце -  одна команда, II місце -  одна команда, III місце -  одна команда) нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради та грошовою винагородою.4.2. Результати Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради та в засобах масової інформації.



Додаток 2до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради від £^7 / /  £ 4/)

Склад організаційного комітету міської військово-спортивної іри «Ми роду козацького діти»Хворостянова В .І., консультант К У  «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;Максименко С .А ., заступник директора з навчально-виховної роботи КГІНЗ «Одеський Ц Д Ю Т  «Промінь».
Склад журіміської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти»

Дядик Т .К ., консультант КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників», голова журі;Шугіік Н .М ., консультант К У  «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;Солодських В .М ., Головний Отаман України, Командуючий Південним оперативним козацьким округом, генерал козацтва;Крюк Г .О ., заступник Командуючого ГІОКО, полковник козацтва; Григоренко М . Г ., директор КГІНЗ «Одеський Ц Д Ю Т  «Промінь; Волковська Т .І., консультант КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;Ступкевич О .А ., заступник директора з виховної роботи Одеської ЗОШ  №41;Миронець Н .Л ., заступник директора з виховної роботи Одеської ЗОШ  №68;Сілкіна Т .Г ., заступник директора з виховної роботи Одеської СІ П №17; Навроцький О .В ., вчитель «Захист України» Одеської гімназії №4.


