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ПОЛОЖЕННЯ  

про Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів ДПТНЗ «Томаківський  

професійний аграрний ліцей»  

«Козацька наснага» 

 

1. Загальні положення 
 

1. Основними завданнями Спортивних ігор є: 

 виховання в учнів поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей 

Українського народу; 

 створення умов для належного рівня підготовки учнів до військової служби, виховання 
патріотичних почуттів серед учнівської молоді, громадянської відповідальності; 

 підтримання оптимального рівня фізичного розвитку та збільшення рухової активності 
учнів; 

 формування стійких мотивацій до самостійних занять фізичною культурою і спортом. 

 

2. Учасники  Спортивних ігор 
1. У Спортивних іграх беруть участь збірні команди груп ліцею, до складу яких входять: 

учні (юнаки ) віком до 19 років, які за станом здоров'я віднесені до основної медичної групи, - 6 

осіб (відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України від 20 липня 2009 № 518/674, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 

2009 року за № 773/16789 (далі - Інструкція)); 

учні (дівчата) –  для участі у конкурсі на кращого кашовара «Козацькому роду нема переводу» 

керівник фізичного виховання - 1 особа; 

 

3. Програма Спортивних ігор 
 

1. Характер змагань особисто-командний. 

2. До програми Всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага» серед учнів ліцею,  входять 

такі змагання та конкурси: 
-  сильніша рука (армспорт) - 1 учасник; 

-  підтягування у висі - 1 учасник; 

-  змагання з гирями (поштовх) -  1 учасник; 

-  стрільба – 1 учасник; 

-  «Підніми козака» - 1 учасник; 

-  «Рятівник» - 1 учасник; 

-  «Згуртована сила» (трактор) – 6 учасників 

-  перетягування каната - 6 учасників; 

-  метання довбні - 6 учасників; 

-  «Смуга перешкод» - 6  учасників; 

-  участь у конкурсі на кращого кашовара «Козацькому роду нема переводу». 

 

 

 

Керівник фізичного виховання                                                    Володимир ОРЛОВ 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09
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ПРОГРАМА  

Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів ДПТНЗ «Томаківський професійний 

аграрний ліцей»  

«Козацька наснага» 
 

 

1. Сильніша рука (армспорт) (Негрієнко О.М. жеребкування) 
Обладнання: 

стіл для армспорту. 

Зміст змагання: 

склад команди - 1 учасник. Змагання проводяться за спеціальним столом для армспорту відповідно 

до правил змагань з армспорту. 

 

2. Підтягування у висі (Онопрієнко В.В.) 
Обладнання: 

стандартна перекладина діаметром 3,2 см; 

мата. 

Зміст змагання: 

склад команди - 1 учасник. Змагання проводиться з вихідного положення вису хватом зверху, руки 

на ширині плечей. Учаснику дозволяється лише один підхід до перекладини. Не дозволяється 

розгойдуватись під час підтягування, робити допоміжні рухи ногами, забороняється подальший 

рух на руках по перекладині. Змагання припиняється, якщо учасник робить зупинку на 5 і більше 

секунд або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж двічі поспіль. 

 

3. Змагання з гирями (поштовх) (Філь В.А.) 
Обладнання: 

гирі 16 кг - 2 шт. (поштовх двох гир). 

Зміст змагання: 

склад команди - 1 учасник. Змагання проводяться відповідно до Правил змагань з гирьового 

спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 08 липня 2013 року № 

27, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за № 1253/23785. 

 

4. Перетягування каната (Орлов В.О., Філь В.А.) 
Обладнання: 

неслизька поверхня майданчика з трьома лініями; 

канат з трьома мітками. 

Зміст змагання: 

дві команди по 6 учасників. Суддя утримує канат так, щоб мітка посередині каната знаходилась 

над лінією розподілу майданчика. За сигналом суддя відпускає канат і відходить вбік. Перемагає 

команда, яка перетягнула канат на свій бік (3 м). 

Змагання проводяться за олімпійською системою з розподілом усіх місць відповідно до правил 

змагань з перетягування каната (1 спроба - 3 хв.). 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1253-13/paran14#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1253-13/paran14#n14


5. Метання довбні (Філь В.А.) 
Обладнання: 

спортивний майданчик; 

гиря або довбня 16 кг. 

Зміст змагання: 

склад команди - 6 учасників. На спортивному майданчику креслять лінію, від якої учасники 

виконують метання довбні, розмахуючи між ногами. Довбню метають з місця. Кожному учаснику 

змагань надається 1 спроба. Якщо учасник заступив за лінію, спроба не зараховується. 

Сума результатів усіх 6 учасників. 

 

6. «Згуртована Сила»  (Орлов В.О.) 
Обладнання: 

спортивний майданчик; 

трактор; 

канат. 

Зміст змагання: 

склад команди - 6 учасників. На спортивному стоїть трактор, за сигналом команда починає тягти 

його за канат. Довжина дистанції – 15 метрів. Результат фіксується за часом, витраченим на 

подолання дистанції. 

 

7. «Стрільба»  (Орлов В.О.) 
Склад команди: 1 учасник  

Стрільба з пневматичної гвинтівки калібру 4,5 мм виконується з відстані 10 

метрів. Час стрільби – 5 хвилин. Положення лежачи з упору. Пострілів – 8 (3 

пристрілочних, 5 залікових) 

 

8. «Рятівник»  (Зуєва З.О.) 
Обладнання: 

4 стільці, картки з завданням, медичні засоби. 

Зміст змагання: 

склад команди - 1 учасник. Кожен учасник витягає свою картку з завданням, і по команді надає 

допомогу «постраждалому» з числа глядачів. Оцінюється правильність виконання дій і швидкість. 

 

9. «Підніми козака»  (Онопрієнко В.В.) 
Обладнання: 

4 палі довжиною 1 м. 

Зміст змагання: 

склад команди - 1 учасник. Учасники сідають на землю попарно, впираючись ногами в ноги 

супротивника, і беруться руками за палю. За командою кожен намагається підтягти до себе палю 

так, щоб противник відірвався від землі. 

 

   

 

10. «Смуга перешкод» (Орлов В.О., Філь В.А) 
 

Склад команди: 6 осіб.  

Початком та закінченням руху учасників на етапі є перетинання 

контрольних ліній (де вони передбачені). Час подолання дистанції змагань «Смуга 

перешкод» фіксується по перетинанню контрольної лінії останнім учасником рою 

під час подолання етапу «Рух гусячим кроком на фініш.» 

Результат визначається за часом подолання дистанції з урахуванням 

отриманих штрафів (1 бал. = 30 сек.). 

Вище місце займають рої з меншим часовим результатом (час проходження 



дистанції + часовий еквівалент технічних штрафів). При рівності часових 
результатів вище місце займає рій з меншим технічним штрафом. 

 

Довжина дистанції «Смуги перешкод» - 350м, 

перепад висот – 25 м. 

Кількість етапів – 8. 

Усі етапи обладнані суддівською колегією. 

Старт та Фініш суміщені. 

 

11. Конкурс «Козацькому роду нема переводу» 
Обладнання: 

казан, харчі для приготування кулішу. 

Зміст конкурсу: 

кожна команда повинна розпалити вогнище, зварити куліш, підготуватись до презентації та подачі 

страви. 

 

 

СКЛАД   ЖУРІ: 

- Валерій ФІЛЬ  

- Володимир ОРЛОВ  

- Зоя ЗУЄВА  

- Віктор ОНОПРІЄНКО  

 

 

 

 

Керівник фізичного виховання                                                    Володимир ОРЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу «Кращий кашовар» 

Конкурс «Кращий кашовар» - змагання з приготування козацького кулешу на 

відкритому вогні. 

Кожна команда повинна бути забезпечена необхідним інвентарем (казаном, 

триногою, ложкою, черпаком, дровами, сірниками, відповідним одягом та ін.) і 

продуктами (пшоном – 1 кг., салом, сіллю, цибулею, водою, спеціями та іншими 

«секретними» складниками) для приготування кулешу. Учасники готують страву 

за власним рецептом упродовж 2 годин. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

1. Вимоги до якості страви: 

- аромат – 0-3 б.; 

- колір – 0-3 б.; 

- консистенція – 0-3 б.; 

- смак – 0-3 б. 

2. Подача та сервірування: 

- сервірування столу – 0-3 б.; 

- естетичність оформлення страви – 0-3 б.; 

- подача, представлення страви – 0-3б. 

Підведення підсумків: перемагає рій, який у підсумку набирає найбільшу суму 

балів. Бали виставляються трьома (п’ятьма) суддями, що оцінюють цей вид. 

 

 


