
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

НАКАЗ

^ ______  2021 Одеса №

Про проведення міського 
конкурсу «Прапороносець»

На виконання пункту 3.9 розділу 3 додатка 2 до Міської цільової 
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси 
«Я - одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, затвердженої 
рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року № 55-VIII, 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-І9, спричиненої 
коронавірусом ЯАИА-СоУ-З», з нагоди відзначення Дня Збройних Сил 
України, з метою виховання в учнівської молоді поваги до державних 
символів України, рідного міста, формування національної свідомості, 
почуття належності до рідної землі та свого народу, набуття навичок 
стройового вишколу, враховуючи встановлені карантинні обмеження 
внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом БАИД-СоУ-З,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення міського конкурсу
«Прапороносець» (далі - Положення) (додаток 1).
2. Провести у грудні 2021 року міський конкурс «Прапороносець» 
(далі - Конкурс) відповідно до Положення.
3. Затвердити склад журі Конкурсу (додаток 2).
4. Керівникам територіальних відділів освіти районів Департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради, закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси:
4.1. Довести до відома педагогічних працівників закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти інформацію про можливість участі 
прапороносних груп у Конкурсі в онлайн режимі відповідно до Положення.
4.2. Врахувати, що з 22 по 26 листопада 2021 року необхідно надіслати 
заявку на участь у Конкурсі (додаток 3) на електронну адресу 
pozashkilyaodesa@gmail.com відповідно до Положення.

mailto:pozashkilyaodesa@gmail.com


4.3. Сприяти участі у Конкурсі прапороносцях груп закладів освіти міста.
4.4. Забезпечити призначення педагогічних працівників, відповідальних за 
створення безпечних умов під час виконання завдань Конкурсу.
5. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи Департамент) освіти та 
науки Одеської міської ради:
5.1. Організувати роботу міського журі Конкурсу в онлайн режимі 
відповідно до Положення.
5.2. Підготувати проект наказу .Департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради «Про підсумки проведення міського конкуре) 
«Прапороносець» відповідно до підсумкових протоколів оцінок журі.
6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій Департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради забезпечити інформаційну підтримку 
проведення Конкурсу.
7. Вважати таким, що втратило чинність' Положення про проведення 
міського конкурсу «Прапороносець», затверджене наказом Департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради від 1е). 1 1.2020 № 268.
8. Контроль за виконанням цього наказ) покласти на заступника директора 
Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Валентину Чолак.

Директор Департаменту

Моргулець 724 60 34



Додаток 1 до наказу 
Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від0$ . 4 і 2021 № А ч ?

ІІОЛОЖІ'ІІНД
про проведення міського конкурсу «Прапороносець»

1. Засновники та орг анізатори

Департамент освіти та науки Одеської міської ради с засновником 
міського конкурсу «Прапороносець» (далі - Конкурс).

Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський міський центр 
військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1» -
відповідальний за організацію та проведення міського конкурсу 
«Прапороносець».

2. Мета та завдання

Конкурс проводиться з метою формування в учнівської молоді 
активної громадянської позиції, національної свідомості, а також створення 
сприятливих умов для піднесення прест ижу військової служби.

Завдання Конкурсу:
- виховання в учнівської молоді поваги до ритуалів, пов'язаних із 

використанням Державного Прапору України, прапор) міста Одеси, а також 
прапору відповідного закладу освіти;

- сприяння розумінню молоддю суті і призначення державної 
символіки, атрибутики і відповідних ритуалів;

- набуття учнівською молоддю навичок стройового вишколу.

3. Умови проведення

З урахуванням встановлених карантинних обмежень внаслідок 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, Конкурс проводиться вонлайн режимі.

До участі в Конкурсі запрошуються прапороносці групи закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси. І Ірапороносна група (учасник Конкурсу) 
включає 7 учнів (юнаки та дівчата) віком 14 - 17 років (9-11 класів) 
і складається з командира групи та двох змін, у складі кожної - 
прапороносець і 2 асистенти.

Закладу освіти, прапороносна група якого бажає взяти участь у 
Конкурсі, необхідно розмістити відео з виконанням конкурсної програми 
на YouTube (https://www.youtube.com) та надіслати заявку (додаток 3) 
на e-mail: pozashkilyaodesafupmail.com

https://www.youtube.c


Надані відеоматеріали - якісний відеозапие виконання прапороносною 
групою конкурсної програми (п. 4 Положення) розглядає та оцінює журі 
Конкурсу, рішення якого є остаточним та не переглядається.

Усі стройові прийоми Конкурсної програми виконуються
прапороносними групами у відповідності до Стройового статуту Збройних 
Сил України. Вітання керівника групи (педагогічного працівника) 
з прапороносною групою виконується у відповідності до Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання 
«Слава Україні! - Героям слава!» (від 04.10.2018 № 2587-УІ1І).

Під час демонстрації прийомів прапороносною групою може 
використовуватися Державний Прапор України, прапор міста Одеси або 
прапор закладу освіти.

4. Конкурсна програма

Конкурсна програма складається з відповідних елементів, виконаних 
у такій послідовності:
- винос прапору, вихід основної праиороносної групи (фронтальний, 

шеренговий), рух з прапором у парадному і похідному строю;
- виконання команд: «РІВНЯЙСЬ», «СТРУНКО», «ВІЛЬНО», «ІІраво- 

РУЧ», «Ліво-РУЧ», «Півоберта право-РУЧ», «Півоберта ліво-РУЧ», 
«Кру-І'ОМ»;

- зміна біля прапора, (спереду, ззаду);
- виконання прапороносцем команд: «Схиляння прапора» (схиляння 

прапора, хвилина мовчання);
винесення прапору.

5. Журі конкурсу та критерії оцінювання

До складу журі Конкурсу можуть бути залучені представники 
Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділу мобілізаційної 
та оборонної роботи Одеської міської ради, районних 'територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки, військовослужбовці - 
учасники АТО, ООС, а також вчителі предмет}' «Захист України» закладів 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси. Останні не можуть браги участь в оцінюванні праиороносної 
групи свого закладу освіти.

Оцінювання стройового вишколу прагюроносних груп учасників 
Конкурсу здійснюється за 5-бальною системою в онлайн режимі:

5 балів -  елемент програми виконано, без помилок;
4 бали - елемент виконано з 1 помилкою:
З бали -  елемент виконано з 2 помилками;
2 бали - елемент виконано з 3 помилками;
1 бал елемент виконано з 4 помилками;



О балів — елемент виконано і 5 і більше помилками, елемент не 
виконано.
Журі Конкурсу знижує бали за наступні порушення (одне порушення - 

1 бал):
- відсутність однострою (одноманітної форми одягу);
- збій кроку прапороносця чи асистентів;
- невірне положення рук прапороносця при виносі прапору, в момент 

зміни прапору;
- різнобій під час виконання елементів програми Конкурсу;
- різнобій двох прапороносних груп під час передачі прапора.

Результат виступу - кожної прапороносної групи визначається за 
середнім балом сумарної оцінки всіх членів журі.

6. Визначення та нагородження переможців

Переможцем Конкурсу вважається гірапороносна група, яка набрала 
найбільший середній бал.

Прапороносці групи: переможці та учасники Конкурсу
нагороджуються грамотами Департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради та відповідними пам’ятними кубками.



Додаток 2 до наказу 
Департаменту освіти та иа\ки 
Одеської міської ради 
під Ш 2021 №

Склад журі
міського конкурсу «Прапороносець»

Голова журі: 
Чолак Валентина заступник директора Департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради.
Співголова:

в.о. директора КЗІІО «Одеський міський 
центр військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді «Пост №1».

Дехтяр Валерій

Секретар:
Моргулець Наталія начальник відділу позашкільної освіти та■

виховної роботи Департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради.

Члени журі:
вихователь Одеського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Одеської 
міської ради (за згодою); 
заступник голови ГО ІІСВВВС та УБД 
«НАША ВІЙСЬКОВА СПРАВА» 
(за згодою);

Березовський Андрей 

Джиголюк Віталій

Петрушенко Сергій військовослужбовець в/ч А3519 РИВ ВМС 
ЗСУ (за згодою).



Додаїок а до накачу 
Департаменту осві ти та науки 
Одеської міської ради л -  
в ід # -  7 7  2021 № « £ # 7

Заявка
на участь у міському конкурсі «Прапороносець» 

Прапороносна група______________________ ________
(назва закладу освіти)

Посилання на сторінку УоиТиЬе, на якій розміщені відеозаписи

№
з/п

ГІІБ Посада Дата
народження

Клас

1. командир

2. прапороносець

3. асистент

4. асистент

".... 5. прапороносець

6. асистент 1
!

!
7. асистент

. .

Керівник команди: ІIIВ
посада _________________________________________
контактний телефон:___________________________

ПІ БДиректор закладу освіти 
МП


