
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ  

09.11.2018                                                          м. Ковель                                                        №204 

 

 

Про проведення шкільного огляду-конкурсу 

військово-патріотичної пісні та строю 

 
На виконання плану виховної роботи НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля  на 2018/2019 

навчальний рік, з метою цілеспрямованого формування в учнівської молоді високої соціальної 

активності та патріотизму, вірності своїй Вітчизні, готовності до захисту держави; виховання в 

учнів дисциплінованості, організованості, прищеплення інтересу до військової служби; 

забезпечення варіативності форм патріотичного виховання та з нагоди Дня Збройних Сил 

України 

  
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Положення про проведення шкільного огляду-конкурсу   патріотичної пісні 

і строю (додаток 1). 

2. Затвердити склад оргкомітету та склад журі конкурсу (додаток 2). 

3. Провести конкурс 4 грудня 2018 року о 15.00 год. в спортивній залі навчального 

закладу. 

4. Класним керівникам 9-11-их класів забезпечити участь учнівських колективів в огляді-

конкурсі патріотичної пісні і строю. 

5. Вчителю предмета «Захист Вітчизни» та вчителям фізичної культури надати допомогу 

у підготовці до конкурсу. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної 

роботи Сметюх А.М. 

 

 

Директор  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                 Г.О.Сидорук 

 

 
З наказом ознайомлена: 
 

____________      _____________________                                                                  А.М.Сметюх 

(дата ознайомлення)                                (підпис) 
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Додаток 1 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення шкільного огляду-конкурсу 

військово-патріотичної пісні та строю 

 

Мета і завдання конкурсу:   

- формування в учнів високої соціальної активності та патріотизму, вірності своїй   

Вітчизні;  

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та 

конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності 

держави;  

- підвищення престижу і розвитку мотивації у молоді до державної військової служби;  

- виховання дисциплінованості та організованості;  

- вироблення навичок стройової підготовки; 

- поширення військово-патріотичних пісень. 

 

Умови проведення конкурсу: 

До участі у конкурсі допускаються  рої з числа учнів одного класу основної та старшої 

школи у кількості не менше 10 осіб. 

 

Огляд-конкурс проводиться за такими напрямками: 
  

- здача командиром роя рапорту командуючому оглядом строю і пісні; 

- виконання стройових прийомів на місці за поданими командами;  

- проходження стройовим кроком у колоні з виконанням пісні. 

 

 

Основні критерії оцінювання: 

- дії командира роя; 

- виконання стройових прийомів; 

- проходження стройовим кроком; 

- виконання стройової пісні; 

- зовнішній вигляд учасників. 

 

Визначення переможця 

Переможця визначають у кожному напрямку за найбільшою сумарною кількістю балів. 

 

Склад оргкомітету: 

- заступник директора з виховної роботи; 

- вчитель предмета «Захист вітчизни»; 

- вчителі фізичної культури; 

- педагоги-організатори. 

 

Склад журі: 

- директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля; 

- заступник директора з виховної роботи; 

- вчитель фізичної культури; 

- представник військового комісаріату м. Ковеля; 

- представник в/ч А 2042. 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

Склад оргкомітету: 

Сметюх А.М. – заступник директора з виховної роботи; 

Гаврилюк М.Я. – вчитель предмета «Захист вітчизни»; 

Жук Р.Г. – вчитель фізичної культури; 

Стречен Б.Ю. – педагог-організатор. 

 

Склад журі: 

Сидорук Г.О. – директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля; 

Сметюх А.М. – заступник директора з виховної роботи; 

Літвінчук М.В. – вчитель фізичної культури; 

представник військового комісаріату м. Ковеля; 

представник в/ч А 2042. 

 


