
 
 

 

 

           

    ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

Від  27  жовтня  2011 року                         м. Київ.                                 №  216 
 

 

 

 

Про проведення  ІІ Міського  

фестивалю-конкурсу «Маю честь!», 

присвяченого Дню захисника Вітчизни                                                       

 

 

  На виконання Плану роботи Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), з метою формування у підростаючого покоління патріотизму, 

національної свідомості та гідності, бажання захищати та прославляти свою 

Батьківщину, розкриття творчих здібностей молоді та активізації роботи 

шкільного учнівського самоврядування 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в лютому 2012 року ІІ Міський фестиваль-конкурс «Маю честь!», 

присвячений Дню захисника Вітчизни (далі фестиваль-конкурс), серед   

учнів 9-11-х класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів міста. 

 

2. Затвердити Умови проведення, склад оргкомітету та журі фестивалю-

конкурсу (додатки 1, 2, 3, 4). 

 

3. Київському Палацу дітей та юнацтва (директор Дахнов С.Л.) здійснити 

організаційно-методичне забезпечення проведення фестивалю-конкурсу. 

                                                      

4. Начальникам управлінь освіти районних в м. Києві державних   

адміністрацій: 

              4.1. Забезпечити проведення районних етапів фестивалю-конкурсу. 

              4.2. Направити переможців районних етапів фестивалю-конкурсу для  

                     участі у міському етапі. 

 

 



5. Заступнику начальника Головного управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

начальнику управління економіки і фінансів Олефіренко Н.М. передбачити 

в бюджеті Головного управління освіти і науки на 2012 рік кошти на 

фінансування ІІ Міського фестивалю-конкурсу „Маю честь!” відповідно до 

кошторису (додаток 5). 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

начальника  Головного управління освіти і науки  Челомбітько В.Ю. 

 

 

 

Начальник                                                                                                   В. Горюнова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  



Додаток 1 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від  27.10.2011 р. №  216 

 

 

Умови проведення  

ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!»,  

присвяченого Дню захисника Вітчизни 
 

Загальні положення 

 

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання, що передбачає 

формування почуття патріотизму і духовності, національної свідомості, любові до свого 

народу, його історії, держави,  рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне - якостей, які 

безпосередньо впливають на досягнення достатнього рівня обороноздатності держави та 

зміцнення її могутності на основі героїчних прикладів історії українського народу, Великої 

Вітчизняної війни, національно-визвольних змагань та сучасних Збройних Сил України, 

Київською міською радою старшокласників започатковано культурно-мистецький національно-

патріотичний  проект - Міський фестиваль-конкурс «Маю честь!» (далі – фестиваль-конкурс). 

Вибір назви фестивалю-конкурсу «Маю честь!» обумовлений потребою формування в 

учнівської молоді столиці позитивної мотивації до майбутньої служби в  Збройних Силах 

України. Необхідно, щоб вислів «Маю честь!» став для кожного юнака  життєвим 

дороговказом, мірилом честі, порядності, шляхетності, відданості ідеалам Батьківщини. 

 

Мета фестивалю-конкурсу:  
 

- виховання патріотизму, гордості за свою Батьківщину; 

- виховання шанобливого ставлення до ветеранів війни, ветеранів військової служби та 

поваги до нинішніх захисників України; 

- виховання у юнаків відповідальності за слова та вчинки, формування бажання захищати 

та прославляти Вітчизну; 

- забезпечення духовної єдності поколінь захисників держави культурно-мистецькими 

засобами; 

- підтримка обдарованих талановитих молодих юнаків, надання їм можливості виявити 

свою ерудицію, знання та творчі здібності в різних напрямах. 

 

Основні завдання фестивалю-конкурсу спрямовані на виявлення і підтримку 

талановитих, обдарованих юнаків, виховання самодостатньої особистості з активною життєвою 

позицією. 

  

 Загальне керівництво з підготовки та проведення фестивалю-конкурсу здійснює: 

 Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

 Київський Палац дітей та юнацтва; 

 Київська міська рада старшокласників.  

 

Інформаційне забезпечення здійснює: 

 відділ матеріально-технічного та інформаційно-комп'ютерного забезпечення Головного 

управління освіти і науки; 

 інформаційно-творче агентство «Юн-Прес» Київського Палацу дітей та юнацтва; 

 газета старшокласників міста «Шкільна столиця»; 

 всеукраїнський науково-публіцистичний журнал «Камуфляж» (за згодою);                                                                                                   



 газета «Народна армія», центральний друкований орган Міністерства оборони України 

(за згодою).                                                                       

 

Учасники фестивалю-конкурсу 

 

          До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються юнаки 9-11-х класів загальноосвітніх 

та професійно-технічних навчальних закладів, переможці районних етапів.  

 

Порядок і терміни  проведення 

 

Фестиваль-конкурс проводиться у два етапи. 

Для проведення І-го та ІІ-го етапів створюються відповідні оргкомітети. Організація 

фестивалю-конкурсу покладається на оргкомітет. Склад районного оргкомітету та журі 

затверджується начальником районного управління освіти, міського – начальником  Головного 

управління освіти і науки.  

І етап: 01-06 грудня 2011 року – районний; 

ІІ етап: 16-23 лютого 2012 року – міський (включає два тури): 

1-й тур: 16 лютого 2012 року на базі СЗШ № 84 (б-р Лесі Українки,32-А, 

 Печерський р-н.) - участь у військово-спортивних випробуваннях;  

2-й тур: 23 лютого 2012 року о 15-00 год. у Київському палаці дітей та юнацтва (вул. 

І.Мазепи,13) – участь в інтелектуально-творчих та мистецьких конкурсах. 

 
Програма 1-го туру міського фестивалю-конкурсу  передбачає 

військово – спортивні випробування 
 

1-й тур включає три практичні конкурси,  в кожному з яких учасник показує практичні 

вміння та навички з вогневої підготовки за програмою шкільного  навчального курсу «Захист 

Вітчизни» та відповідно до програми гуртка «Юний стрілець». 

Перший конкурс -  «Стрільба». 

         Учасник змагань  виконує стрільбу із пневматичної гвинтівки МР-512, сидячи за столом, 

по мішені  „П” з відстані10 м. На стрільбу виділяється 3  пробні (пристрілочні) постріли і 5 

залікових  пострілів. У заліку змагань  враховується  сума залікових пострілів.  

           За  порушення  правил  безпеки під час проведення стрільб  учасник знімається із  

змагань і  до наступних етапів не допускається. 

 

Другий конкурс -  «Автомат АКМ (автомат  Калашнікова (модифікований)» 

        Учасник  змагань  повинен швидко, з дотриманням  визначеної  послідовності ( додаток № 

1 ), розібрати та відразу ж зібрати макети  автомата АКМ. Під час проведення змагання  

учаснику надається 1 (одна)  залікова  спроба. Час фіксується з початком розбирання і 

зупиняється по закінченню виконання  вправи. За кожну помилку, допущену учасником 

змагань (порушення послідовності виконання вправи),  до  загального  часу  додається по 5  

секунд штрафного часу.  

       Перед початком даного етапу змагань учаснику надається 2 тренувальні спроби.  

 

Третій конкурс - «Магазин АКМ» 

       Учасник змагань повинен швидко спорядити  30 навчальними  патронами  (калібр7,62мм.) 

магазин автомата АКМ. Навчальні патрони знаходяться на столах розсипом, а магазини - на 

столі. При  неповному  спорядженні магазину  навчальними  набоями на кожну помилку 

додається  по 5 секунд додаткового штрафного часу. 

        Перед початком цього етапу змагань учасникам надається 2 (дві) тренувальні  спроби. 

 

 

 

 



Додаток 1.  

Послідовність неповного розбирання автомата АКМ: 

    1.     Від’єднуємо магазин. 

    2.     Переводимо перевідник вогню в крайнє нижнє положення, відводимо,  

            тримаючи за рукоятку, затворну раму з газовим поршнем в крайнє 

            нижнє положення, натискаємо на спусковий гачок і робимо постріл,   

            тримаючи автомат вертикально догори стволом. 

3.     Виймаємо пенал з приладдям із гнізда приклада. 

4.     Відокремлюємо шомпол. 

    5.     Відокремлюємо кришку ствольної коробки . 

6.     Відокремлюємо поворотний механізм. 

7.     Відокремлюємо затворну раму з затвором. 

    8      Відокремлюємо затвор від затворної рами. 

9      Відокремлюємо газову трубку зі стволовою накладкою. 

Послідовність збирання автомата АКМ: 

1.     Приєднуємо газову трубку зі стволовою накладкою. 

2. Вставляємо затвор у затворну раму. 

3. Вставляємо затворну раму із затвором і  газовим поршнем. 

4. Вставляємо поворотний механізм. 

5. Прикріплюємо кришку ствольної коробки. 

6. Тримаючи автомат вертикально догори, натискаємо на спусковий гачок, робимо 

постріл, після чого переводимо перевідник вогню в крайнє верхнє положення.   

7. Вставляємо шомпол. 

8. Вставляємо пенал з приладдям у гніздо приклада. 

9. Приєднуємо магазин і кладемо автомат.  

 

Примітка: На етапах неповного розбирання автомата та швидкісному   споряд- женні  

магазина  секундомір  вмикається  з  початком   виконання  вправи по   команді  судді на 

етапі змагань і вимикається: 

- коли учень закінчив виконання вправи і  поклав автомат затворною 

                  рамою донизу на стіл; 

- коли  повністю  спорядив  магазин  30  патронами  і поклав його на  

     підставку. 

Четвертий конкурс «Силові вправи (підтягування) на поперечині» 

     До виконання силових вправ на поперечині допускаються  учні, які за станом здоров'я не 

мають фізичних протипоказань та відносяться до основної групи. Довідку про стан здоров'я 

кожен учасник подає головному судді самостійно. 

                                              

Програма 2-го туру міського фестивалю-конкурсу  передбачає 

інтелектуально-творчі мистецькі конкурси: 

 

I конкурс – «Лицарі мого роду».  
Розповідь про одного з членів родини, що захищав або захищає Батьківщину (учасник 

Великої Вітчизняної війни,  офіцер дійсної служби або учасник інших військових дій) з  

використанням фото, відео, слайд-шоу, музичного оформлення (до 2 хв.). 

II конкурс – «Якби я в армії служив». 

Театралізована розповідь про одну з військових професій. Дозволяється залучати до 

виступу  помічників (виступ до 2 хв.). Під час подачі заявок проводиться жеребкування вибору 

військових професій для розповіді (піхотинець, танкіст, артилерист, військовий пілот, 

десантник, військовий лікар, військовий кухар, зв’язківець, військовий водій, моряк, військовий 

інженер-будівельник, прикордонник, військовий розвідник). 

 

 

 



III конкурс – «Пісні звитяги». 

Фрагмент пісні про солдатські будні та військову відвагу. Виконання пісні може 

доповнюватися хореографічною композицією. Пісні можуть виконуватися мовою оригіналу у 

музичному супроводі, акапельно або під фонограму (-).  (2 хв.)  

IV конкурс – «У солдата вихідний». 

Творчий конкурс. Конкурсант має продемонструвати свої здібності, таланти, вміння. 

Дозволяється залучати до виступу партнерів (2 хв.). 

 

Заявки на участь у міському фестивалі-конкурсі подаються за підписом начальника 

районного управління освіти до 1 лютого 2012 року  в  Головне управління освіти і науки 

(каб. 409). 
У заявці вказується: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника.  

2. Повна назва навчального закладу, клас, в якому навчається учасник. 

3. Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи керівника. 

4. Контактні телефони учасника та художнього керівника. 

5. Домашня адреса. 

До заявки додаються медичні довідки. Учнівський квиток кожен з учасників представляє 

самостійно.  

Вимоги до конкурсантів: 

 

1. Етичність викладення матеріалу та культура мовлення. 

2. Акторські здібності та почуття гумору. 

3. Оригінальний творчий підхід до виконання конкурсних завдань. 

4. Високий рівень знань, умінь та навичок із шкільного навчального курсу 

             «Захист Вітчизни». 

5. Дотримання правил техніки безпеки при виконанні вправ із пневматичною 

             та навчальною зброєю. 

6. Неухильне дотримання регламенту під час виступів та виконання вправ.  

7. Фестиваль-конкурс проводиться державною мовою. 

 

Підведення підсумків 

і  нагородження переможців та  учасників фестивалю-конкурсу 
 

Журі згідно з критеріями оцінювання за сумою балів у міському фестивалі-конкурсі 

визначає переможців та присуджує гран-прі, перше, друге та третє місця. Кожен учасник стає 

лауреатом міського фестивалю-конкурсу. Усі учасники фестивалю-конкурсу нагороджуються 

грамотами Головного управління освіти і науки та подарунками.  

         

 Журі фестивалю-конкурсу визначає переможців та лауреатів у наступних номінаціях: 

 Гран-прі фестивалю «Відданість – справі. Життя – Батьківщині. Честь – нікому!» (Із 

Кодексу честі захисника). 

 Переможець (I-місце, II-місце,  III-місце). 

 лауреат фестивалю-конкурсу. 

 

       З питань проведення фестивалю-конкурсу  звертатися до оргкомітету за телефонами:  

Головне управління освіти і науки : 279-24-13, 0-97-744-28-87 (Тодосова Галина Іванівна),     

279-79-13 (Припута Іван Петрович.); 

Київський Палац дітей та юнацтва: 280-03-47 (сектор «Дозвілля», режисер Палацу Знакова 

Марина Віталіївна), 280-92-91 (координатор учнівського самоврядування Долгова Олександра 

Валеріївна). 

 

 

Перший заступник начальника                                                           В. Челомбітько 



Додаток 2 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від  27.10.2011 р. №  216 

 

 

Склад оргкомітету 

ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!»,  

присвяченого Дню захисника Вітчизни 

 

Челомбітько Вікторія Юріївна                - 

 

 

 

 

 

голова оргкомітету, перший заступник 

начальника Головного управління освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 
 

Члени оргкомітету: 
 

 

Буравльов Геннадій Олександрович       - директор позашкільного навчального закладу 

«Мала повітряна академія» Солом’янського 

району м. Києва  
 

Гордієнко Валентина Володимирівна    -                            головний спеціаліст управління освіти 

Солом’янської районної в м. Києві державної 

адміністрації 
 

Дахнов Сергій Леонідович                      - директор Київського Палацу дітей та юнацтва 
 

Гримашевич Роман                                  - президент ради старшокласників 

Шевченківського району м. Києва,                        

головуючий  Київської міської ради 

старшокласників 
 

Припута Іван Петрович                           - методист вищої категорії координаційного 

центру фізичної культури та спорту Головного 

управління освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 
 

Романенко Данило Володимирович       -                                   начальник Київського військового ліцею 

ім.Івана Богуна, полковник (за згодою) 
 

Тодосова Галина Іванівна                        - головний спеціаліст відділу дошкільної та 

позашкільної освіти Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 
 

Червонописький Сергій    Васильович   -                                      голова Української спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналіістів) (за 

згодою)  

 

Начальник                                                                                               В. Горюнова 



Додаток 3 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від  27.10.2011 р. №  216 

 

 

Склад журі 

ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!»,  

присвяченого Дню захисника Вітчизни 
 

Горюнова Віра Зіновіївна                               

 

 

 

 

Челомбітько Вікторія Юріївна 

 

 

 

Члени журі: 

 

голова журі, начальник Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

співголова журі, голова оргкомітету, перший 

заступник начальника Головного управління освіти 

і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
 

 

Гриценко Марина Віталіївна                Голова Молодіжного клубу лідерів «МоКоЛад» 
 

Кидонь Володимир Іванович                           військовий комісар Київського міського 

військового комісаріату, полковник (за згодою) 
 

Мельник Сергій Борисович                                      методист вищої категорії координаційного центру 

фізичної культури та спорту Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 
 

  

Олійник Денис Станіславович                       голова Київського представництва Всеукраїнської 

громадської організації «Громадський рух «За 

Майбутнє» (за згодою) 
 

Пудов Борис Миколайович  голова  Київського міського комітету Товариства 

сприяння обороні України, народний депутат 

України (за згодою) 
 

Савчин Дмитро Іванович                               редактор Всеукраїнського науково-

публіцистичного журналу «Камуфляж» (за згодою) 
 

Таволжанський Леонід Максимович           голова Київського представництва Всеукраїнської 

громадської організації ветеранів Великої 

Вітчизняної війни  (за згодою) 
 

Червонописький Сергій    Васильович                                         голова Української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)  

 

 

 

Перший заступник начальника                                                           В. Челомбітько 
 



Додаток 4 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від  27.10.2011 р. №  216 

 
Склад 

журі  IІ  Міського фестивалю –конкурсу «Маю честь!», 

присвяченого Дню захисника Вітчизни 

(перший тур) 
 

 

  

Припута Іван Петрович суддя з вогневої підготовки, методист координаційного 

центру фізичної культури та спорту 

  

Мельник Сергій Борисович суддя з військово-фізичної підготовки, методист 

координаційного центру фізичної культури та спорту 

 

Корнієвська Людмила 

Михайлівна 

суддя з військово-фізичної підготовки, вчитель фізичної 

культури та спорту СЗШ № 84 

 

 
 

Перший заступник начальника                                                        В. Челомбітько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


