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     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

 
                                          Спартакіада школярів району триває 

 

       Спартакіада школярів району увійшла  у фінальну 

частину. У лютому пройшли змагання з настільного 

тенісу. Команда нашої школи посіла перше місце і 

закріпила своє лідируюче положення. Проведено п’ять 

видів. З них ми маємо чотири перші місця і одне друге. 

       Після п’яти видів школа набрала 177 очок і 

практично наздогнати нас неможливо. Шевченківська школа , яка йде на другому місці, 

має 120 очок. Третє місце посідає школа №3 – 115,5 очок. Четверте місце у школи 

ім.Тараса Шевченка - 90 очок. Замикає п’ятірку кращих, Рижанівська школа – 85,5 

очок. 

      До кінця спартакіади залишилися по два ігрові види, за вибором. Кожна школа 

вибирає міні-футбол, або баскетбол, або волейбол , окремо серед юнаків та дівчат. 

       Причому, змагання серед юнаків по міні-футболу уже проведені. Команда наших 

юнаків їх виграла. У нас залишилися змагання з міні-футболу серед дівчат 

 

                                                        Змагання у квітні 

 

- Спартакіада серед інтернатних закладів Черкаської області з міні-футболу. 

- Відбіркові шкільні змагання з легкої атлетики. 

- Спартакіада серед інтернатних закладів Черкаської області з легкої атлетики. 

- Шкільні відбіркові змагання з легкої атлетики серед учнів 6-8 та 9-11 класів. 

- Зональні змагання районної спартакіади школярів з міні-футболу серед дівчат. 

- Фінальні змагання районної спартакіади школярів з міні-футболу серед дівчат. 

- Районні змагання з міні-футболу серед юнаків 8-9 класів. 

- Районні змагання з міні-футболу серед дівчат 8-9 класів. 

- Шкільні змагання з легкої атлетики серед учнів 3-5 класів. 

- Кубок пам’яті М.Груші з міні-футболу. 

- Кубок пам’яті Володимира Сєрова з шахів. 

- Міські змагання з настільного тенісу серед юнаків 6-8 класів.  

- Міські змагання з настільного тенісу серед дівчат 6-8 класів. 
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Заходи з нагоди визволення с. Чижівки від німецько-фашистських загарбників 

 

       У с.Чижівка відбулися змагання з настіль-

ного тенісу, шашок та шахів з нагоди визво-

лення села від німецько-фашистських загар-

бників. Заходи почалися з урочистого параду-

відкриття. Учні пом’янули загиблих воїнів ра-

дянської армії хвилиною мовчання. До брат-

ської могили загиблих воїнів були покладені 

квіти. 

       Першими на старт вийшли шахісти. Впев-

нено відіграли турнір юнаки нашої школи. 

Вони посіли три перші місця. Перше місце 

посів Богдан Русалівський. Друге місце у Ар-

тема Берегового. На третьому місці Олек-

сандр Чорноус. 

       У дівчат перемогла учениця Чижівської 

школи Наталка Савчук. На другому місці на- 

ша Оксана Віннічук. Антоніна Поліщук з Чи-

жівської школи на третьому місці. 

       У змаганнях з шашок переміг Ярослав Мельник з Рижанівської школи. Наш Захар 

Крикун на другому місці. У Юрія Сопінського з Рижанівської школи третє місце. 

       У дівчат перемогла Ірина Саєнко з Рижанівської школи . На другому місці наша 

Вікторія Ляпун. Третє місце посіла Катерина Колінець з Рижанівської школи. 

       У змаганнях з настільного тенісу в юнаків і дівчат перемогу святкували учні нашої  

школи. Перше місце в 

юнаків посів Іван Заваль-

нюк. Петро Колісник, ви-

хованець Чижівської 

школи, який нині навча-

ється у спортивному 

ліцею на другому місці. 

Третє місце у Петра Ку-

чера з Чижівської школи. 

       У дівчат перемогла 

наша Вікторія Ляпун. 

Друге місце в Олени 

Іваненко з Чижівської 

школи. Надія Повстянко 

з Рижанівської школи 

на третьому місці .Наша 

Аня Гордей на четвер-

тому місці 
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Міжрайонний турнір з нагоди дня народження Тараса Шевченка 

 

       Традиційно в день народження Тараса Шевченка у м. Звенигородці проводиться 

турнір,  у якому беруть участь кращі шахісти з сусідніх районів. В приміщенні шко- 

ли № 1 тридцять п’ять шахістів за «швейцарською» системою розіграли призи турніру. 

       Переміг Володимир Коровченко з Катеринопіля. Друге місце посів Петро Лановен-

ко із Сміли. На третьому місці Віктор Слиновенко з Тального. 

       Спробували свої сили у цьому дорослому турнірі і учні нашої школи: десятиклас-

ник Богдан Русалівський і шестикласник Ярослав Пелипенко. І хоч вони не завоювали 

високих місць, але отримали неоціненний досвід.  

 

 

Чемпіонат Звенигородського району з футзалу 

 

        Більше місяця тривала першість Звенигородського району з футзалу серед дорос- 

лих команд. У турнірі прийняло участь сім команд, які грали по коловій системі. Зма-

гання проходили в спортивному залі спортивної школи. 

        Другий рік підряд команда ліцею бере участь у цих змаганнях. В минулому році 

наша команда посіла п’яте місце. 

        У цьому році знову п’яте місце, але у змаганнях брало участь сім команд. Дві пере-

моги, дві нічиї і дві поразки. Могло бути і краще. У двох зустрічах,  виграючи по ходу 

матчу, не зуміли втримати перевагу і зіграли унічию. Але головне  для наших футбо-

лістів - це набутий досвід та ігрова практика до весняного сезону, який обіцяє бути нап-

руженим і багатим на змагання. 

          За нашу команду грали Андрій Березовой, Олексій  Вітренко, Віталій Ховрах, Ан- 

тон Єлісєєв, Олександр Чорноус, Петро Демченко, брати Богдан та Антон  Лисогурські, 

Сергій Пелипенко. 
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Підсумкова таблиця першості району з футзалу. 

 
                                                                   І          В          П          Н            РМ          О 

  1. Княжа                                        6        6         0         0       52 : 18     18 

  2. Шевченкове                              6        4         1         1       39 : 28     13 

  3. Хлипнівка                                 6        3         2         1       47 : 24     10 

  4. « І-гільдія »                               6        2         2         2       42 : 28       8 

  5. «Ліцей»                                     6        2         2         2       32 : 36       8 

  6. «Старт»                                     6        0         5         1       16 : 53       1 

  7. ДЮСШ-2                                  6        0         5         1       21 : 62       1 

 

 

Спартакіада області серед інтернатних закладів 

 

      Розпочалися змагання обласної спартакіади серед вихованців інтер-

натних закладів. Першими на старт вишли тенісисти. Змагання носили 

особисто-командний характер. 

     Слід відмітити що, подібні змагання на спортивній базі нашої школи 

проводяться уже в шостий раз. 

      У змаганнях юнаків переміг Олександр Панібратський з Монастерищенського нтер- 

нату. Друге місце посів наш Іван Завальнюк. Третє місце також в учня нашої школи 

Петра Колісника. 

       У дівчат, як і у юнаків, перемогла представниця Монастерищенського інтернату 

Дарія Сисюк. Друге місце у нашої Вікторії Ляпун. Третє місце в Уляни Чоботарьової з 

Шевченківського інтернату. 

       В командному заліку у нас, як і в минулому році друге місце. Перемогли знову тені- 

систи Монастерищенського інтернату. А на третьому місці Шевченківські спортсмени. 

      Серед спеціальних інтернатів перемогла команда Вільшанського інтернату. На дру- 

гому місці Михайлівські спортсмени. Третіми були Корсунь-Шевченкіські тенісисти. 
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«Тато, мама, я - спортивна сім’я» 

 

       В спортивному залі нашої школи відбулося районне спортивно-розважальне свято 

серед  працівників  освіти  «Тато,  мама,  я – спортивна  сім’я».  У змаганнях взяли 

участь дванадцять сімей та одна «соціальна» сім’я», які змагалися у двох вікових гру-

пах. Добре підготовлений спортивний зал, доброзичлива обстановка, цікава спортивна 

програма – все це сприяло проведенню спортивного свята.  Переможених не було. Усі 

отримали задоволення. 

                                          Сім’я Ткаченко                                                                                  Сім’я Паладій 

       Взяли участь у цих змаганнях і наші «спортивні сім’ї». 

По меншій віковій групі виступала сім’я Паладій. Тато 

Олександр, мама Катерина та донька Поліна посіли третє 

місце.  

      У старшій віковій групі честь школи захищала сім’я 

Ткаченків. Тато Володимир, мама Наталія та син Женя, 

трішки не дотягнули до призового місця і посіли четверте. 

      По закінченню змагань відбулося нагородження.  

Дякуючи районному комітету працівників освіти /голова 

М.О.Бойко/ та спонсору підприємцю Наталії Гуртовенко 

усі учасники змагань отримали подарунки та призи. 

      Виступав на цих змаганнях і ще один учень нашої 

школи – Владислав Лисенко. В складі «соціальної» сім’ї, 

яка виступала у старшій віковій групі, він посів сьоме 

місце. 
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Турнір з футзалу серед учнів 1-3 класів 

 

       Слідом  за  учнями  старших та середніх 

класів провели свою першість і учні 1-3 кла-

сів. П’ять команд змагалися за коловою сис-

темою. Згідно положення до цих змагань на 

поле виходило три гравці і воротар. 

       Кращий результат показала команда 2-А 

класу, яка впевнено переграла всіх своїх  су-

перників і посіла перше місце. Команда пере-

можців виступала в складі Кирила Яровенка, 

Яна Харченка, Владислава Дроботущенка, 

Михайла Жирова та Максима Сіренка. 

      Друге місце посіла команда 3-А класу. У 

неї дві перемоги, одна нічия і одна поразка. 

      На третьому місці команда 2-Б класу - дві 

перемоги і дві поразки. 

      Кращим гравцем турніру спеціальне журі 

визнало Максима Сіренка. 

 

Змагаються юні легкоатлети 

 

       Наприкінці  березня у легкоат- 

летичному манежі міста Черкас від-

бувся  відкритий  чемпіонат області 

з легкоатлетичного триборства серед 

юнаків та дівчат 2005,  2006  та  2007 

р.н.  У  змаганнях взяли участь кращі 

легкоатлети  спортивних шкіл 

області. Вперше у змаганнях взяли 

участь  і  учні нашої школи. Кожен  

учасник  змагань  повинен  був бігти 

60 м, стрибати у довжину з розбігу 

та бігти довгу дистанцію. 

     Найбільш успішно виступив на бі-

гових  доріжках  Антон Дроботущен-

ко. У  трьох  видах  він  показав  свої 

кращі  результати.  Добре виступила 

на змаганнях і Аніта Манесян. А Ве- 

роніка  Майданик,  Аліна  Кабашко, 

Владислав  Лисенко,  Ярослав  Пели-

пенко,  Ліля  Сич,  Тоня  Поліщук, 

вперще виступаючи на подібних зма- 

ганнях,  показали свої кращі резуль-

тати. 
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Кращі легкоатлети школи 

/газета продовжує друкувати списки кращих легкоатлетів школи з 2000 р./ 

 

                  Юнаки 100 м 

 

1.Лисогурський Б.       2001 р.н.       12,1       2017 р. 

2.Чайковський В.        1999 р.н.       12,3       2014 р.  

3.Йовченко М.             1992 р.н.       12,5       2007 р. 

4.Трамбовецький О.    1992 р.н        12,7      2007 р. 

5.Волощук О..              1999 р.н.       12,9      2014 р.  

 

================================================================== 

 

СКАРБНИЧКА ЦІКАВОГО 

====================== 

 

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко 

 

     Олександр Абраменко народився 4 травня 1988 року у місті Перво- 

майський на Харківщині в сім’ї військового. Після того, як батько закінчив Полтавське 

військове училище, сім’я перебрала-

ся до Миколаєва. 

    У десять років почав тренуватися 

під керівництвом Юрія Кобельніка. 

Перший  стрибок  виконав  у  віці 12 

років. У збірній України тренується 

під керівництвом Енвера Алтаєва. 

     Закінчив Миколаївський Націо-

нальний університет кораблебуду-

вання ім. Макарова. 

     Перший  в  Україні  переможець 

Кубка  світу  в  лижній  акробатиці, 

який отримав 2016 році. Посів друге 

місце на етапі Кубка світу в Лейк- 

Плесіді. 

     18 лютого 2018 року здобув золо-

ту медаль і став першим олімпійсь-

ким чемпіоном з фрістайлу у складі 

збірної України. 

     У суперфіналі з лижної акробати-

ки Олександр набрав найкращу суму 

балів, випередивши представника 

збірної Китаю Цзя-Цзуняна та олім-

пійського спортсмена з Росії Іллю 

Бурова. 
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Спорт поважає наполегливих 

 

       Моє знайомство зі школярами Звенигородської школи-інтернату-спортивного лі-

цею відбулося у жовтні 2016 року. Тоді розгулював пронизливий осінній вітрисько, мо- 

росив дрібний дощ. Та на майданчику зі штучним покриттям було гамірно і юні гравці 

впевнено «ганяли» м’яча по темно-зеленій поверхні, емоційно реагуючи на ігрові дії. 

     - У спортзалі вони грають лише тоді, коли іде сильний дощ чи випадає отак, як зараз, 

сніг. А то з ранньої весни і до пізньої осені тренуються на стадіоні, - усміхається вчи-

тель фізичної культури Михайло Пелипенко. 

       Ще у 2005 році , коли школа-інтернат увійшла в мережу «Шкіл сприяння здоров’ю» 

з поглибленим вивченням фізичної культури, її педагоги спрямували свою роботу на те, 

щоб якнайповніше розвинути у кожного учня даровані йому природні здібності. І не по-

милилися. Імена кращих із них зазвучали на районних і обласних змаганнях. Школа 

стала чи не єдиною в області, де у навчальну програму ввели курс «Олімпійська осві-

та». Тут почали проводити олімпійські уроки, тижні, спортивно-театралізовані свята. 

А реорганізація закладу у 2014 році у школу-інтернат – спортивний ліцей дала можли-

вість створити новітні навчальні та виховні моделі. Цей крок став дійсно новим і якіс-

ним у вихованні та навчанні учнів. Тож нині у чудовому спортивному комплексі вони 

залюбки займаються легкою атлетикою, настільним тенісом, шахами. Бажаючі охоче 

опановують науку верхової  їзди в кінноспортивній секції. 

       Та все ж головною фішкою навчально-спортивної бази школи є вже вище згаданий  

майданчик зі штучним покриттям і два земляних майданчики, де учні постійно шлі -

фують свою майстерність з міні-футболу. Та й сам міні-футбол є чи не най улюблені- 

шим заняттям шкільної дітвори. 

       У закладі у навчальну програму в 6-8 класах введено урок футболу, на якому учні 

вивчають перші ази цієї гри, що допомагає їм у подальшому навчанні. Адже ж в 10-11 

ліцейних класах введено модуль, де юнаки п’ять раз на тиждень займаються футболом. 

       У школі створено шість міні-футбольних команд: чотири «хлопчачих» (збірні 4-5-х,  

6-7-х, 8-9-х, 10-11-х класів) і дві «дівчачих» ( збірні 6-8-х та 9-11-х класів). У кожній із 

них тренування проводять кваліфіковані тренери. До того ж, у всіх команд є свій кален-

дар змагань. Лише у минулому році обдаровані дітлахи брали участь у півсотні змагань 

з міні-футболу і ставали переможцями міських, районних і обласних змагань. 

      - Матеріально-технічна база-це, це звичайно добре. Багато хто нам може позаздрити. 

Та все ж, спілкуючись із юними спортсменами, стає зрозуміло, що високі досягнення 

неможливі без двох найважливіших чинників: залюблених у спорт учнів та відданих   

своїй справі вчителів. Тому, ми пишаємося і нашими учнями, і вчителями, кожен із 

яких -  то неординарна і яскрава особистість, - розповіла директор закладу Оксана 

Волощук. 

      Як відзначає керівник, 2015 навчальний рік видався вдалим не тільки для футболіс-

тів, а для всіх спортсменів школи. Школа стала переможцем обласного конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання в інтернатних закладах та «золотим» призером спар- 

такіади школярів району і VІІ обласних комплексних змаганнях з видів спорту серед 

інтернатних закладів.  

       За високий рівень фізичного виховання школу нагороджено грамотою і кубком об-

ласного Департаменту освіти і науки. Це, звісно, тільки окрилює і вчителів, і тренерів, і 

учнів, спонукає їх до більш напружених тренувань. Бо спорт поважає наполегливих. 

                                                                                                          Алла  Слинько 


