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Успіхи школи  у змаганнях в 2017-2018 навчальному році 

 

     В 2017-2018 школа взяла  участь в 116 змаганнях різного рівня. 

З них шкільні -51. Міські та районні - 48. Обласні -14. Все-

українські – 2. На базі нашої школи за рік було проведено 85 

змагань.  

     Закінчилась спартакіада школярів району. Набравши 249 очок в 

семи видах спорту, наша школа впевнено посіла перше місце. Це 

повторення минулорічного успіху. Слід відзначити, що за останні 

шість років наша школа п’ять раз вигравала спартакіаду школярів району і тільки в 

2014-2015 н.р. ми посіли друге місце. 

       На другому місці Шевченківська школа-інтернат, яка набрала 189 очки. Третє місце 

посіла школа № 3- 178,5 очок. Четверте місце посіла Рижанівська школа 148,5 очок. 

Школа ім. Тараса Шевченка на п’ятому місці – 142,5 очки.  

       Вдало виступила наша школа в обласних комплексних 

змаганнях серед інтернатних закладів. Перші місця в змаганнях з 

легкої атлетики та міні-футболу серед  дівчат. Другі місця в зма-

ганнях з настільного тенісу та міні-футболу серед юнаків. У 

підсумку наша школа впевнено посіла перше загальнокомандне 

місце. Друге місце у Монастирищенського інтернату. Третє місце у 

Шевченківського інтернату. 

     Уже традиційно в школі проводився конкурс «Кращий 

спортсмен школи». Була розроблена таблиця, за якою учням 

нараховували бали за участь в змаганнях. За підсумками кращою 

спортсменкою школи стала Даша Ополончик.  

      Слід відмітити інших кращих спортсменів. Це наша спортивна 

еліта: Олександр Гегельський, Ярослав Пелипенко, Аніта Манесян, 

Аня Гордей, Катя Стягун, Яна Благовісна, Антон Термінако, Софія 

Соловей, Гагік Манесян, Оксана Віннічук, Іра Свістільник, Петро 

Колісник, Олексій Вітренко, Богдан Русалівський, Артем Береговий, 

Іван Завальнюк, Катя Шевченко, Вікторія Ляпун, Вероніка Вере-

щака, Захар Крикун, Антон та Богдан Лисогурські, Олександр Чор-

ноус, Віталій Ховрах, Антон Єлісєєв. 
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Табір «Надія» 

 

Шахи 

 

       У червні місяці на базі нашої школи для учнів 1-8 класів діяв спортивно-оздоровчий 

табір «Надія». Під час роботи табору проведено цілий ряд спортивних заходів. 

       Першими на старт вийшли учні 1-4 класів , які змагалися у турнірі з 

шахів. У змаганнях  взяли  участь дев’ять шахістів. Кращий результат 

показав учень 3-Б класу Євгеній Ткаченко, який набрав сім очок /сім 

перемог і одна поразка/ і набагато випередив  усіх інших учасників 

змагань. 

     Друге та третє місця поділили Станіслав Паладій з першого класу та 

третьокласник  Олекандр Янцевич,  які  набрали  по 4,5 очки і 

між собою зіграли унічию. 

 

     Серед  учнів 5-8 класів  взяли  участь і менші - учні  третіх 

класів  Євгеній Ткаченко  і  Валентин Рибачок, які показали добрі 

результати.  Євгеній навіть посів третє місце, а Валентин поділив 

4-5 місця. з семикласником Андрієм Русалівським. 

    А переміг у змаганнях, обігравши  всіх своїх суперників, учень 

шостого класу Ярослав Пелипенко. Семикласник Артур Гонча-

рук  посів друге місце.. 
                                                                                                                                                                          Євгеній Ткаченко 

 

Настільний теніс 

 

       Цікавим видався турнір з настільного тенісу У змаганнях 

взяли  участь разом з хлопцями і дівчата. Так Аня Гордей посіла 

четверте місце. 

      А перемогу святкував Ярослав Пелипенко, який обіграв усіх 

суперників. Слід відзначити, що Ярослав вдало поєднує два дуже 

різні види спорту- шахи і настільний теніс. Перед цими змагання-

ми у турнірі з настільного тенісу він також посів перше місце. 

       Друге місце у Руслана Теліги з восьмого класу. У нього 

тільки одна поразка.. Третє місце у Шая Ісакова з шостого класу. 
          Ярослав Пелипенко 

 

Міні-футбол 

 

         Завершали змагальну програму юні футболісти. У змаганнях 

взяли  участь три команди, які за коловою системою виявляли 

переможців. Вигравши у своїх суперників перемогла команда, яка 

грала у складі Олександра Слинька, Андрія Грищенка, Максима 

Лещенка та Артема Сіренка 

       Кращим гравцем турніру спеціальне журі визнало, учня п’ятого 

класу Андрія Грищенка.                                                                                  Андрій Грищенко 
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Змагання з нагоди Дня школи 

 

      Під час літніх канікул з нагоди Дня школи було проведено ряд змагань з міні-футбо- 

лу, шахів та настільного тенісу, у яких  взяли участь учні, випускники, батьки та ви-

пускники школи. Ці змагання є традиційними і проводяться кожен рік з нагоди Дня 

школи. 

Міні-футбол 

 

      Першими на старт вийшли міні-футболісти. Змагання проводилися у два етапи. У 

середині серпня відбувся перший етап змагань з міні-футболу. Змагалися три команди 

під умовними назвами: «Батьки», «Збірна школи» та «Випускники». 

      Перше місце посіла команда «Батьки». Нічия з випускниками 3 : 3 та перемога над 

збірною школи з рахунком 9 : 4. У підсумку чотири очки і перемога у першому турі.    

     Друге у команди «Збірна школи»  Одна перемога над  командою «Випускники» з 

рахунком 5 : 3. Випускники треті.   

 

       За переможців грали Анатолій Демченко, Сергій Пелипенко, Андрій Сіренко, Олек-

сандр Чернявський, Олександр Пужанівський та Ігор Шевченко. 

      Перед другим етапом команди зробили певні висновки. Особливо це відноситься до 

команди «Випускник», яка значно підсилилась і впевнено перемогла спочатку команду 

«Збірна школи» з рахунком 10 : 2, а потім і команду «Батьки» 6 : 3. За переможців ви-

ступали Андрій Березовий, Максим Вітренко, Ігор Совгиря, брати Василь та Захар Кри-

куни та Дмитро Павленко. Команда «Батьки» переграла «Збірну школи» з рахунком 6 : 

1 і посіла друге місце. «Збірна школи» на третьому місці. Слід відмітити, що незважаю-

чи на поразки, молодим футболістам, турнір був доброю школою для підвищення їхньої 

спортивної майстерності. 
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Шахи 

 

       У змаганнях з шахів напружена боротьба тривала з першого до останнього туру.     

        Вигравши всі свої поєдинки, перше місце посів, учень одинадцятого класу Богдан 

Русалівський. Друге місце посів випускник 2016 року Павло Ястремський, у нього одна 

поразка. Третє місце у одинадцятикласника Артема Берегового. 

 

Настільний теніс 

 

       Змагання проводилися за коловою системою  і  кожний  поєдинок  

складався з п’яти партій.  Впевнено  провів свої поєдинки Іван Заваль-

нюк, який переміг всіх своїх суперників. 

      Друге місце посів Святослав Новоженов. На третьому місці Олексій 

Вітренко. Всі три спортсмени навчаються в одинадцятому класі. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                        СКАРБНИЧКА ЦІКАВОГО 

 

                Історія виникнення стритболу 

 

      Стритбол / від англ. street «вулиця» і англ. ball «м’яч» - спортивна  

командна гра з мячем. 

       Стритбол походить від баскетболу, проте має деякі зміни у правилах. У гру грають 

дві команди, по три гравці у кожній. Гра може відбуватись протягом домовленого часу 

або до моменту, коли одна з команд досягне домовленої кількості очок. 

       Гра може проходити «на одне кільце» / при цьому команда перед забиванням м’яча 

у кільце мусить «вивести» його за триочкову лінію/. 

      Стритбол прийшов до України у 1995 році. З цього часу його розвитком займалась 

федерація баскетболу України. А 22 травня 2006 року була створено федерацію вулич-

ного баскетболу для його подальшого розвитку , популяризації в Україні та міжнарод- 

ному рівні. Президентом федерації обрано Віталія Письменника. 


