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АНОТАЦІЯ 

 

до військово-спортивного свята з нагоди Дня Збройних Сил 

України «Козацькі забави»  

Укладач: керівник фізичного виховання Кісіль С.П. 

Мета:формування почуттів патріотизму, любові до свого народу, його 

історії, культурних та історичних цінностей;виховання громадянських 

почуттів і свідомості, поваги до Конституції таінших законів України, 

соціальної активності та відповідальності за доручені державні, громадські 

справи. 

Військово-патріотичне виховання після анексії Криму, військової 

агресії країни-сусіда на Донбасі та початку АТО одержало подальший 

розвиток у різноманітних формах позакласних заходів, вибір яких 

здійснюється з урахуванням інтересів учнів, підготовленості 

організаторів,стану матеріальної бази навчального закладу.  

Однією з форм позакласної військово-патріотичної, спортивної роботи 

є свято «Козацькі забави», метою якого є розвиток у молоді патріотичної 

свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, 

зокрема його захист. 

Подібні заходи сприяють формуванню прагнення до оволодіння 

військовими знаннями, відповідним рівнем фізичної підготовки та 

витривалості; підвищенню престижу військової служби, військової 

професійної орієнтації молоді, формуванню і розвитку мотивації, 

спрямованої на підготовку до Захисту Української держави і служби у 

Збройних силах України. 

Сценарій військово-спортивного свята може бути використаний у 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. 
 

 



4 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛЩЕЙ                                                                                   

ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.С.ЄГОРОВА» 

 

НАКАЗ 

 

від «25» листопада 2015р.        №262 

 

Про проведення військово-спортивної 

гри «Козацькі забави!» 

 

6 грудня народ України, ветерани Другої світової війни і Збройних Сил 

України, військовослужбовці відзначатимуть День Збройних Сил України. 

Враховуючи роль захисників Вітчизни в забезпеченні оборони України, 

з метою поліпшення військово-патріотичного виховання учнів ліцею та 

керуючись вимогами Указів Президента України від 21.02.2002 року 

№157/2002 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 

Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді», №948/2002 від 25.10.2002 року «Про 

концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 1 грудня 2015 року військово-спортивну гру «Козацькі 

забави!». 

2. Створити робочу комісію з підготовки та проведення гри у складі: 

Голова комісії - Будак М.Г., заступник директора з виховної роботи 



5 

 

Заступник голови комісії - Кісіль С.П., керівник фізичного 

виховання 

Члени комісії: Шолудько П.М. -  викладач предмету «Захист 

Вітчизни»; 

Граждан Є.С. -  керівник гуртка «Греко-римська 

боротьба»; 

Корда Є.М. -  практичний психолог, голова 

учнівського профспілкового комітету. 

3. Керівнику фізичного виховання Кісілю С.П., викладачу предмету 

«Захист Вітчизни» Шолудько П.М. до 27 листопада 2015 року розробити 

Положення про проведення військово-спортивної гри «Козацькі забави!» і 

довести до відома учасників. 

4. Керівнику фізичного виховання Кісілю С.П., класним керівникам,  

майстрам виробничого навчання навчальних груп № 21, 201, 202, 231, 232, 

233 організувати учнів до участі у грі з дотриманням заходів безпеки. 

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Будака М. Г. 

 

 

Директор             М.І.Корецький 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ ГРИ 

«КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ!», ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ 

1. Мета і завдання 

 пропаганда фізичної культури та військової підготовки серед учнів 

ліцею;  

 виховання морально-вольових якостей: витримки організованості, 

взаємодопомоги, дисциплінованості; 

 підготовка юнаків до майбутньої військової служби та патріотичне 

виховання серед учнівської молоді. 

2. Керівництвопідготовкою і проведенням військово-спортивної  

гри «Козацькі забави!». 

Керівництво підготовкою та проведення військово-спортивної гри 

«Козацькі забави!» виконують заступник директора з виховної роботи, 

керівник фізичного виховання, викладачі фізичного виховання та Захисту 

Вітчизни, класні керівники та майстри виробничого навчання. 

3. Термін і місце гри. 

Військово-спортивна гра ««Козацькі забави!» проводиться 1 грудня 

2015 року о 14.00 в спортивному комплексі ДНЗ «Кіровоградський 

професійнийліцейімені Героя Радянського Союзу О.С. Єгорова». 

4. Учасники гри. 

До участі у військово-спортивній грі «Козацькі забави!» допускаються 

учні ліцею 2 курсів, які пройшли медичний огляд і мають належну спортивну  

підготовку. 

5. Суддівська колегія. 

 Корецький М.І.- директор ліцею; 

 Легедза В.М. - заступник директора з навчально-виробничої роботи; 

 Чернікова Л.О. - заступник директора з навчальної роботи; 
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 Будак М.Г.- заступник директора з виховної роботи;  

 Шолудько П.М. - викладач предмета Захист Вітчизни, гвардії-майор; 

 Даренко Т.М. - ветеран ліцею. 

6. Визначення переможців. 

Загальний результат військово-спортивної гри «Козацькі забави!» 

визначається суддівською колегією по найбільшій кількості балів, набраних в 

усіх видах програм. 

7. Нагородження переможців. 

Команди, які зайняли 1,2,3 місця, нагороджуються грамотами та 

призами. Команди які зайняли 4 і нижчі місця, нагороджуються грамотами. 
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ПРОГРАМА 

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ ГРИ «КОЗАЦЬКІ 

ЗАБАВИ» 

ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

  Організований вихід; 

  шикування; 

  рапорт; 

  привітання; 

  жеребкування. 

 

 

 

  



9 

 

1 конкурс «Снайпер» 

Беруть участь двоє учнів з команди. Стрільба проводиться з упору 

лежачи. Кожен отримує три набої і підходить до місця виконання стрільб. За 

командою судді учень самостійно заряджає пневматичну гвинтівку і виконує 

три постріли з упору лежачи в індивідуальну мішень № 6Б. За результатами 

двох стрільб визначається сума вибитих очок  команди.  

Перемагає команда, яка виб’є найбільшу  кількість очок. 

За кращий результат – 6 балів; 

За гірший результат – 1 бал 
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2 конкурс «Військово-спортивна естафета» 

 

Змагаються по дві команди. Учні вишикувані в колону один за одним. 

Вихідне положення – протигази в сумці на лівому боці. По сигналу «Гази!» 

перший учасник кожної команди одягає протигаз, підбігає до столу, 

споряджає магазин АКМ патронами і повертається до своєї команди, 

передаючи право наступному учневі команди. Протигаз знімає. Другий учень 

одягає протигаз, підбігає до столу, розряджає магазин АКМ і повертається до 

строю. Протигаз знімає. Третій учасник команди одягає протигаз, підбігає до 

столу, складає 30 патронів на плашку і повертається до своєї команди. 

Протигаз знімає. Четвертий учасник команди виконує норматив аналогічно 

першому учаснику, п’ятий учасник команди виконує норматив аналогічно 

другому учаснику, шостий учасник команди виконує норматив аналогічно 

третьому учаснику. Кращий результат визначається по часу. 

За кращий результат – 6 балів; 

За гірший результат – 1 бал. 
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3 конкурс «Конкурс капітанів» 

 

Беруть участь два капітани. Вони, одягненими лягають на 

гімнастичний мат, біля кожного стоїть стілець зі складеною військовою 

формою та берцями. За командою! «Підйом» капітани встають і починають 

швидко одягатися і взуватися. Коли капітан виконав вправу, він робить крок 

вперед і приймає стройову стійку, секундомір виключається. Кожна виявлена 

помилка – це штрафні три секунди до результату.  

За кращий результат – 6 балів; 

За гірший результат – 1 бал. 
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4 конкурс «Спортивна естафета» 

 

Змагаються по дві команди. Учні знаходяться в строю в колону один за 

одним. За сигналом перший учасник виконує ведення баскетбольного м’яча 

поміж фішок і кидає його в кільце доки не влучить. Повертається назад бігом 

та передає естафету наступному учасникові команди. Другий виконує вправу 

аналогічно першому учаснику.  

Третій учасник виконує 

ведення футбольного м’яча поміж 

фішок і удар по воротах поки не 

влучить в них. Четвертий учасник 

виконує вправу аналогічно 

третьому учаснику. 

П’ятий учасник виконує 

ведення гандбольного м’яча поміж 

фішок і кидок по воротах до поки 

не влучить в них. Шостий учасник 

виконує вправу аналогічно 

п’ятому учаснику. Перемагає команда, яка швидше завершить естафету. 

За кращий результат – 6 балів; 

За гірший результат – 1 бал. 
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5 конкурс «Воєнізована естафета» 

 

Естафета виконується однією командою по черзі.  

Перший учасник за командою судді біжить до протитанкової міни з 

автоматом в руках, кладе його на підлогу і розміновує її. Розмінувавши  міну, 

бере її в руки та перекладає  в обруч, після чого забирає запал та автомат, 

біжить на лінію старту і передає автомат.  

 

 

Другий учасник біжить до мишоловки, кладе автомат на підлогу, 

приймає упор лежачи і робить 5 віджимань від підлоги, після чого бере 

автомат і проповзає під мишоловкою і передає автомат наступному учаснику.  

 

 



14 

 

Третій учасник пролазить в малі ворота під сіткою і долає розтяжку 

між ними. Після долання розтяжки він знову пролазить в другі малі ворота 

під сіткою і передає наступному учаснику. Якщо учасник зачепить розтяжку 

і металева планка впаде з гранати на підлогу команді нараховуються 10 

штрафних секунд.  

 

Четвертий учасник кладе автомат на підлогу, одягає протигаз та ЗЗК 

(норматив плащ рукава). Після виконання нормативу бере автомат з підлоги і 

передає його наступному учаснику, після чого його оглядає суддя. За кожну 

помилку команді нараховуються штрафні 3 секунди.  
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П’ятий учасник кладе автомат на стіл одягає протигаз, споряджає 

магазин АКМ патронами. Коли магазин заряджений учень кладе його на стіл, 

бере автомат і передає його наступному учаснику. 

 

Шостий учасник підбігає до гімнастичного мату, лягає на нього і кладе 

автомат на підлогу. Учень самостійно заряджає пневматичну гвинтівку і 

виконує один постріл у повітряну кульку. Секундомір вимикається відразу 

після пострілу. Якщо учень влучає в кульку то від загального часу команди 

віднімається 15 секунд. 

За кращий результат – 6 балів; 

За гірший результат – 1 бал. 
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6 конкурс «Перетягування канату» 

 

Перетягування канату відбувається у випадку однакової кількості балів 

при визначенні переможця військово-спортивної гри. 

 

Шикування, підведення підсумків, нагородження. 
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Протокол  

Військово-спортивної гри 

"Козацькі забави" 

№ 

п/п 

№ 

групи 

1 конкурс 

«Снайпер» 

 

 

2 конкурс 

«Військово-

спортивна 

естафета» 

 

3 конкурс 

«Конкурс 

капітанів» 

4 конкурс 

«Спортивна 

естафета» 

5 конкурс 

«Воєнізована 

естафета» 

6 

конкурс 

«Канат» 

 

Підсумкове 

місце 

 

Кіл-ть 

очок 

Кіл-ть 

балів 
Час 

Кіл-ть 

балів 

Сума 

балів 
Час 

Кіл-ть 

балів 

Сума 

балів 
Час 

Кіл-ть 

балів 

Сума 

балів 
Час 

Кіл-ть 

балів 

Сума 

балів   

 

1. 

 

21 
30 6 4,35 1 7 1,57 5 12 2,16 3 15 3,20 5 20 + ІІІ 

 

2. 

 

201 
19 4 3,30 6 10 2,55 1 11 1,34 6 17 3,38 3 20 - IV 

 

3. 

 

202 
23 5 4,00 2 7 1,44 6 13 1,47 4 17 3,30 4 21  ІІ 

 

4. 

 

231 
9 2 3,35 5 7 2,00 4 11 1,46 5 16 3,09 6 22  І 

 

5. 

 

232 
30 6 3,45 4 10 2,25 2 12 1,47 4 16 4,14 2 18  V 

 

6. 

 

233 
12 3 3,50 3 6 2,20 3 9 2,18 2 11 4,14 2 13  VI 
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