
 1 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                         Квітень 2018 р. 

                                                                                                                № 4 /14 

                              Газета учнівського самоврядування  

                               Звенигородської загальноосвітньої 

                       школи-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 

 

     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

 
                                          Спартакіада школярів району закінчилася 

 

     Закінчилась спартакіада школярів району. Вигравши останній вид 

спартакіади, міні-футбол  серед  дівчат, наша  школа, набравши  249очок, 

впевнено посіла перше місце. Школа із семи видів виграла шість і тільки у 

змаганнях з легкої атлетики зайняли друге місце. 

     Друге місце у команди Шевченківського інтернату, 189 очок. Третє місце 

у школи № 3 – 178,5 очок.  На четвертому місці – Рижанівська школа, 148,5 

очок. На п’ятому місці – школа ім.Тараса Шевченка-142,5 очок. 

      Переможцями та призерами спартакіади в особистому заліку стали Аніта 

Манесян, Даша Ополончик, Софія Соловей, Віка Ляпун, Вероніка Верещака, Захар  

Крикун, Гагік Манесян, Олександр Чорноус, Віталій Ховрах, Антон та Богдан 

Лисогурські, Олексій Вітренко, Іван Завальнюк, Петро Колісник, Антон Єлісєєв, 

Олександр Сірий,  Оксана Віннічук , Богдан Русалівський, Артем Береговий, Катя 

Шевченко, Ірина Свістільник, Даша Однокінна, Аня Гордей. 

 

                       Змагання у травні 

 

     - Шкільні олімпійські ігри: - міні-футбол; 

                                                    - настільний теніс;  

                                                    - легка атлетика; 

                                                    - шахи; 

                                                    - шашки. 

 - Змагання з міні-футболу з нагоди 95-річчя створення 

Звенигородського району. 

 - Обласні змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2001-2002 р.н.  

 - Заходи з нагоди дня захисту дітей: 

      - обласні змагання з легкої атлетики серед учнів 6-7 класів; 

      - міські змагання з міні-футболу серед хлопців 6-7 класів; 

      - міські змагання з міні-футболу серед дівчат 6-7 класів; 

      - районні змагання з настільного тенісу серед хлопців та дівчат; 

      - міські змагання з шахів серед юнаків. 



 2 

 

 
СПОРТИВНІ НОВИНИ.  СПОРТИВНІ НОВИНИ.  СПОРТИВНІ НОВИНИ.  СПОРТИВНІ НОВИНИ. 

 

Шаховий турнір присвячений пам’яті Володимира Сєрова 

 

       На початку квітня в спортивному комплексі нашої школи відбувся шаховий турнір, 

присвячений  пам’яті  легендарної  особистості, звенигородчанина Сєрова Володимира 

Порфировича, ветерана Великої Вітчизняної війни.  Сєров В.П. у свій час брав  активну 

участь у розвитку спорту в Звенигородському  районі.  Турнір відбувся за ініціативи  та 

підтримки Звенигородської районної ради. 

      У змаганнях прийняли участь кращі шахісти шкіл району. У юнаків на старт вийшло 

дванадцять шахістів, які були розбиті на дві групи.  Змагання у групах проходили за ко-

ловою системою. Шахісти, які посідали перше та друге місця, виходили  у фінальну 

частину змагань. У групі «А» переміг учень нашої школи Богдан Русалівський. Разом з 

ним у фінальну частину вийшов Артем Береговий, також учень нашої школи. 

       У групі «Б» перше місце посів Павло Могильний з школи ім. Тараса Шевченка. На 

другому місці наш Олександр Чорноус. 

       У фінальній частині розгорнулась напружена боротьба. Краще всіх зіграв Павло 

Могильний, який і посів перше місце. Друге місце 

у Богдана Русалівського. На третьому місці – 

Артем Береговий. 

       У дівчат на старт вийшло вісім шахісток, які 

також були розбиті на дві групи. У фінальну час-

тину вийшли Антоніна Поліщук та Наталія Савчук 

з Чижівської школи, Вікторія Недзельська з Шев-

ченківського НВК та наша Оксана Віннічук, які і 

розіграли призові місця. Кращою стала Оксана 

Віннічук. На другому місці Наталія Савчук. Третє 

місце посіла Антоніна Поліщук. 

       По завершенню змагань голова районної ради 

Володимир Кучер подякував юним шахістам за 

участь в турнірі, гарні комбінаційні партії, пози-

тивні емоції та вручив переможцям кубки, а при-

зерам дипломи і медалі.  
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Кубок М. Груші з міні-футболу 

 

       Традиційно у квітні  на базі нашої школи проводиться турнір з міні-футболу на 

кубок пам’яті М.В. Груші серед кращих юнацьких команд шкіл району. Турнір відбувся 

за підтримки голови Звенигородської районної ради Володимира Кучера, який особисто 

відкрив ці змагання. 

      Змагання проводяться у восьмий раз. У змаганнях взяли участь п’ять команд, які за 

коловою системою розіграли кубок та медалі. 

       Наша школа виставила дві команди. Впевнено виступила перша команда школи , 

яка складалася з учнів10-11 класів. Послідовно, перегравши всіх суперників, вона посі-

ла перше місце. За команду виступали Дмитро Шевченко, Захар Крикун, Антон Лисо-

гурський, Богдан Лисогурський, Антон Єлісєєв, Олександр Сірий, Віталій Ховрах та  

Святослав Новоженов. 

       Друге місце посіла команда школи ім.Тараса Шевченка. У неї три перемоги і одна 

поразка. На третьому місці команда Рижанівського НВК. 

       Збірна школи серед 8-9 класів посіла четверте місце. 

 

Спартакіада школярів району міні-футболу серед дівчат 

 

        До участі у змаганнях з міні-футболу серед дівчат заявилося шість команд шкіл 

району, які були розбиті на дві групи. По дві кращі команди виходили у фінальну час-

тину. 

        У Звенигородській зоні змагання проходили на штучному полі нашої школи. У 

змаганнях прийняли участь команда школи ім.Тараса Шевченка, команда Стебнянсько-

го НВК та команда нашої школи. 

       Першу гру наші футболістки розпочали невпинно, але поступово розігралися і ви-

грали у Стебнянської команди з рахунком 3 : 0. Легко далася перемога команді школи  
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ім.Тараса Шевченка, які переграли 

стебнянських футболісток з рахун-

ком 8 : 0. 

      У грі за перше місце добре роз-

почали гру наші футболістки. На 

третій хвилині наші вели 2 : 0. Але 

дівчата з команда школи ім. Тараса 

Шевченка вчасно оговталися і матч 

перетворився у напружений поєди-

нок, який закінчився з рахунком 5 : 3 

на користь наших футболісток. 

       Змагання другої групи відбулися 

у с. Чижівка. Перемогу у цій групі 

святкували рижанівські футболістки, 

які разом з командою Вільховецької 

НВК вийшли у фінальну частину. 

      Фінальна частина змагань прово-

дилася на штучному полі нашої школи. Команди грали по коловій системі. Перше міс- 

це посіли наші спортсменки . У них дві перемоги і одна нічия. Дві перемоги і одна по-

разка, і в підсумку друге місце у команди Рижанівської школи. На третьому місці 

команда школи ім.Тараса Шевченка. У них одна перемога, одна нічия і одна поразка. 

       Команда нашої школи виступала у складі Дар’ї Однокінної, Вікторії Ляпун, Софії 

Соловей, Дар’ї Ополончик, Оксани Віннічук, Ірини Свістільник та Аніти Манесян. 

 

Відбір на обласні змагання 

 

       Згідно обласного положення перед обласними змагання з легкої атлетики прово-

дяться шкільні відбіркові старти серед учнів 6-8 та 9-11 класів з бігу на 60 м, 200 м та у 

стрибках у довжину з розбігу. 

     Напружена боротьба розгорнулась на дистанції 60 м. Серед дівчат 5-8 класів з ре-

зультатом 9,4 сек перемогу святкувала Катя Стягун з сьомого класу. У хлопців з резуль-

татом 8,4 сек. переміг восьмикласник Антон Термінако. Серед старших у дівчат пере-

могла Даша Ополончик. з дев’ятого класу. Її результат 8,2 сек. У юнаків переміг Антон 

Лисогурський, з одинадцятого класу. Його результат 7,4 сек. 
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       Коли розпочалися змагання з бігу на 200 м і в стрибках у довжину пішов дощ, який 

ускладнив проведення змагань. Доріжки стали мокрими і слизькими. Але змагання 

продовжувалися. 

      З бігу на 200 м у менших перемогла серед дівчат п’ятикласниця Віка Доденко з 

результатом 39,8 сек. У хлопців перемогу святкував Богдан Янчук з восьмого класу. У 

нього 32,0 сек.  

      У старших перемогла Даша Ополончик , яка показала свій кращий особистий ре-

зультат – 28,9 сек. У юнаків кращим був одинадцятикласник Олександр Чорноус з  ре-

результатом 29,5 сек. 

      У стрибках у довжину в менших дівчат перемогла восьмикласниця Яна Благовісна з 

результатом 3м 85 см. У юнаків кращим був Антон Термінако. Його результат 4 м 40 см  

       У старших дівчат з результатом 3 м 76 см виграла Софія Соловей з дев’ятого класу. 

У юнаків перше місце посів Андрій Усевич з десятого класу. Він показав 4 м 30 см. 

       За підсумками змагань відібрана команда школи, яка буде виступати на обласній 

спартакіаді серед вихованців інтернатних закладів. 

 

Змагаються легкоатлети 

 

      У м. Черкасах на центральному стадіоні  відбулися змагання з легкої атлетики в за-

лік обласної спартакіади серед вихованців інтернатних закладів. Успішно виступила 

команда нашої школи, яка впевнено посіла перше місце. Друге місце у команди Шев- 

ченківського інтернату.  На третьому місці команда Монастерищенського інтернату. 
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       Слід відмітити, що на подібних змаганнях легкоатлети нашої школи посідають у 

сьомий раз підряд перше загальнокомандне місце. 

      У старшій віковій групі у особистому заліку краще всіх виступила Даша Ополончик, 

яка виборола два перші місця. Спочатку вона перемогла з бігу на 60 с з результатом  

8,5 сек., а потім і з бігу на 200 м з результатом 29,9 сек.  

       В юнаків з бігу на 60 м Антон Лисогурський був другим з результатом 7,7 сек. У 

стрибках у довжину з розбігу з результатом 5 м 25 см він виборов перше місце. 

     Добре виступили наші учні у меншій віковій групі. Катя Стягун була другою з бігу 

на 60 м з результатом  9,5 сек. Друге місце у неї і з бігу 200 м, з результатом 32,5 сек. 

     Антон Термінако з бігу на 60 м посів друге місце з результатом 8,6 сек. і перше місце 

з бігу на 200 м 28,5 сек. З особистим рекордом, 4 м 14 см у стрибках у довжину з роз-

бігу перемогла Яна Благовісна. Добре виступив на змаганнях і Богдан Янчук, який по-

кращив свої особисті рекорди. 

     Учні нашої школи нагороджені грамотами і цінними подарунками. 

 

 

Рекорд школи  

 

       Починаючи з 2000 року, фіксуються кращі 

результати учнів нашої школи з легкої  атлетики.  

Так  кращий  результат  з  бігу  на 1500 м належав 

Владиславу Чайковському і дорівнював -                  

5 хв. 00,4 сек., який він показав у 2013 р. 

      У кінці квітня місяця Олексій Вітренко, 

виступаючи у складі збірної команди району  на 

обласній спартакіаді школярів, покращив рекорд 

школи майже на дев’ять секунд і тепер він дорівнює 

4 хв.51,9 сек. У напруженій боротьбі він був третім. 

       На цих змаганнях виступала також наша Даша 

Ополончик. З бігу на 100 м вона показала 13,4 сек. і 

посіла п’яте місце.  

 

Відбір на Всеукраїнські зональні змагання з міні-футболу 

 

       В середині травня в м. Славутич Київської області пройдуть 

зональні Всеукранські змагання з міні-футболу серед юнаків 2003 

р.н., які проводить фонд братів Павлюченків. З метою підготовки 

та комплектування команди від Черкаської області був проведе-

ний турнір, в якому прийняли участь чотири кращі команди райо- 

ну: Рижанівська школа, Шевченківський інтернат, школа ім.Та- 

раса Шевченка та спортивний ліцей.  

       Обігравши всіх своїх суперників, перше місце посіли наші 

футболісти. Друге місце у команди Рижанівської школи. У них 

дві перемоги. На третьому місці команда школи ім.Т.Шевченка. 

       Кращим гравцем турніру визнано Максима Водвольського. 
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«Дембель – 2018» 

/ Вони захищали честь школи/ 

        О.Чорноус                        В.Ляпун                    В.Верещака                  А.Єлісєєв 

          З.Крикун                    В.Бондаренко               П.Шпілька                   В.Калита 

        О.Сірий                     А.Лисогурський            Б.Лисогурський                В.Ховрах 

 

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.  
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                        СКАРБНИЧКА ЦІКАВОГО 

 

Найбільші досягнення України за роки незалежності 

 

                                Володимир Кличко 

 

       Володимир Кличко народився 25 березня 1976 року в місті Семипалатинськ Казах- 

сьої РСР у родині військослужбовця. У 1985 році  родина переїхала до України. 

       Займатися боксом почав в 13 років. У 1994 році завоював титул чемпіона Європи 

з боксу серед юніорів. У 1996 році здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи. Цього ж 

року досягає найвищого результату у своїй любительській кар’єрі, здобуваючи золоту 

медаль на ХХУІ Літніх Олімпійських іграх в Атланті. 

       Професійну кар’єру почав після 

перемоги на Олімпіаді – 96, приєд-

навшись разом з старшим братом 

Віталієм до німецького клубу «Uni-

versum Box-Promotion». Тренувався 

під керівництвом Фріца Здунека. З 

2004 до 2012 року тренувався у відо-

мого американського фахівця Еману-

еля Стюарда. Після смерті останньо-

го тренувався під керівництвом Джо-

натана  Бенкса. 

       Перший бій у професійній кар’є-

рі провів 16 листопада 1996 року. 

Останній бій 29 квітня 2017 року. Провів у професійній кар’єрі 69 боїв. Перемог 64. З 

них 54 нокаутом. Поразок 5. 

     Чемпіон світу у важкій категорії за версіями WBO (2000-2003 роки, 2008-2015 роки), 

IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки), WBA ( 2011- 

2015 роки). 

 

Яна Клочкова 

 

    Яна Клочкова народилася 7 серпня 1982 року у м. Сімфе- 

рополі. Займатися плаванням розпочала у 1989 році. Пере-

їхавши до Харькова, поступила в училище фізичної культу-

ри і спорту, яке закінчила 2001 році. Вищу освіту здобула в 

Київському університеті фізичного виховання і спорту. 

    Тренувала чемпіонку Ніна Федорівна Кожух. 

    Яна установила 50 рекордів України. Крім цього нею був 

встановлений рекорд світу на 400 м та рекорд Європи на 

200 м з комплексного плавання. 

    Спортсменка завоювала п’ять медалей на олімпійських 

іграх, з них чотири золоті і одна срібна. Неодноразово здо-

бувала титули чемпіонки Європи. Клочкова є дворазовою чемпіонкою світу, срібним  

призером чемпіонату світу ( Фукуоці, 2001 рік). Яна Клочкова нагороджена орденом 

«Герой України». 


