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                                                                                                          № 5 

                              Газета учнівського самоврядування  

                               Звенигородської загальноосвітньої 

                       школи-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 

 

     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

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

 

Обласна Спартакіада серед вихованців інтернатних закладів 

освіти 
 

       Закінчилася обласна спартакіада серед вихованців інтернатних закладів, 

яка проводилася у дев’ятий раз. Вигравши міні-футбол /дівчата/, легку 

атлетику, посівши другі місця у змаганнях з настільного тенісу та з міні-

футболу /юнаки/, наша школа в підсумку посіла перше загальнокомандне 

місце – 106 залікових очок. Друге місце посіла Монастирищенська школа-інтернат -103 

очка. На третьому місці Шевченківська школа-інтернат , яка набрала 91 очко. 

       Слід відзначити, що це шоста підряд перемога школи в обласній спартакіаді і сьома 

взагалі. Найбільший внесок у перемогу школи внесли Даша Ополончик, Софія Соловей, 

Віка Ляпун, Іра Свістільник, Аніта Манесян, Оксана Віннічук, Даша Однокінна ,Антон 

Лисогурський, Антон Термінако, Катя Стягун, Олексій Вітренко, Іван Завальнюк, Захар 

Крикун, Віталій Ховрах, Богдан Лисогурський, Антон Єлісєєв, Святослав Новоженов. 

 

Краща спортсменка школи 2017-2018 навчального року 

 

       Протягом 2017-2018 навчального року в школі 

проводився конкурс «Кращий спортсмен школи».  

       Другий рік поспіль кращою спортсменкою школи 

стала Даша Ополончик. ЇЇ улюблений вид спорту -

легка атлетика. Але Даша встигає ще тренуватися і в 

міні-футбольній секції. 

        Протягом року Даша неодноразово перемагала в 

районних змаганнях на спринтерських дистанціях та є 

призером обласних змагань. 

     На обласній спартакіаді вихованців шкіл-інтернатів 

Даша перемогла на дистанції 60 та 200 м. 

    Добре виступала вона і в змаганнях з міні-футболу. 

У складі збірної школи Даша є переможницею район-

ної спартакіади школярів та обласної спартакіади 

серед вихованців шкіл-інтернатів.  
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Легкоатлетичні старти 
 

       На центральному стадіоні м. Черкас відбувся чемпіонат області з легкої атлетики 

серед ДЮСШ та ОСДЮСШОР /2001-2002 та 2003-2004 р.н./. Взяли  участь у цих 

змаганнях і наші спортсмени. 

       У меншій віковій групі найбільш успішно виступила 

Аніта Манесян . На дистанції 1500 м вона перемогла з ре- 

зультатом 6 хв. 36,0 сек. 

      На дистанції 400 м Петро Колісник був третім. Успіш-

но виступили у своїх видах Софія Соловей, Антон Термі- 

нако та Катя Стягун. 

      У старшій віковій відзначився Олексій Вітренко. У на- 

пруженій боротьбі він переміг на дистанції 1500 м з ре-

зультатом 5 хв. 9,3 сек. 

       Слід відзначити результат Даші Ополончик на 100 м. 

Вона посіла четверте місце , але встановила особистий ре-

корд. ЇЇ результат 13,0 сек. є і рекордом школи. 

       Успішно виступив і Олександр Чорноус. На дистанції 

100 м він показав 12,2 сек. А 400 м  він пробіг за 59,3 сек. 

Обидва результати є особистими рекордами Олександра. 

 

Кубок районної ради з міні-футболу 

 

       З ініціативи голови районної ради Володимира Кучера було проведено кубок ра- 

йонної ради з міні-футболу серед учнів 8-9 класів. У змаганнях взяло участь дванадцять  

команд. Змагання тривали два дні і проходили в напруженій боротьбі.  

       На фінішну пряму вийшли команда школи № 1, команда школи № 3, команда 

Рижанівської школи та команда нашого ліцею. Перемогу у турнірі святкували команда 

школи № 1, друге місце посіла команда школи № 3. На третьому місці Рижанівські фут- 

болісти. 

        На жаль,  невдало виступили наші футболісти. Програвши по пенальті команді 

школи № 3 у полуфіналі , вони у матчі за третє місце програли і Рижанівської школи. 

       Кращим гравцем турніру журі визнало Назара Веселова з Рижанівської школи.   
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                       Олімпійські ігри школи 

 

       Традиційно в середині травня в нашій школі проходять 

шкільні олімпійські ігри. Протягом тижня учні школи 

змагаються з легкої атлетики, міні-футболу, настільного те- 

нісу, шахів та шашок.  

 

 

                                            Настільний теніс /дівчата/ 

 

       Першими на старти шкільної олімпіади вийшли 

дівчата, які змагалися з настільного тенісу. Упевнено 

провела турнір багаторазова переможниця шкільних 

і районних змагань Вікторія Ляпун з одинадцятого 

класу. Обігравши всіх своїх суперниць, вона посіла 

перше місце. 

       Друге місце традиційно на всіх шкільних 

змаганнях посідає дев’ятикласниця Софія Соловей. 

Не стали винятком і ці змагання. Програвши тільки 

Вікторії, Софія виграла всі інші поєдинки посіла 

друге місце. 

       А от за третє місце розгорнулась напружена 

боротьба між Анітою Манесян з сьомого класу і 

Дашою Ополончик з дев’ятого класу. Перемогла 

Аніта і посіла третє місце. 
                                                                                                                                                                Вікторія Ляпун 

 

 

 

                                    Настільний теніс /юнаки/ 

 

       У юнаків на старт вийшло дев’ять кращих те-

нісистів школи, які за коловою системою розіграли 

призові місця. На жаль, в змаганнях не взяв участь 

один з кращих тенісистів школи Петро Колісник з 

дев’ятого класу. 

       У змаганнях юнаків впевнено обігравши своїх 

суперників, перше місце посів Іван Завальнюк з де-

сятого класу. 

       Програвши тільки Івану, несподівано друге місце 

посів його однокласник Святослав Новоженов. Третє 

місце у Ярослава Данильця з дев’ятого класу. У 

нього дві поразки.                                                                                                                 Іван Завальнюк 
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Шашки / дівчата / 

 

       У змаганнях з шашок взяли 

участь десять кращих шашисток, 

які змагалися за коловою 

системою.  

       Вигравши вісім партій і зі-

гравши одну партію унічию, пер-

ше місце посіла Вікторія Ляпун. 

Слід відмітити, що це друга її пе-

ремога у шкільних олімпійських 

іграх. Перша перемога була у 

настільному тенісі. 

        Напружена боротьба роз-

горнулась за друге місце між 

Веронікою Верещакою з одинадцятого класу та Катериною Шевченко з десятого класу. 

Набравши сім очок, друге місце посіла Вероніка. Катя відстала на півочка і посіла третє 

місце. 

 

Шашки / юнаки / 

 

       Юнаки також змагалися за коловою системою, але на старт вийшло тільки дев’ять 

шашкістів.  

       Упевнено провів турнір лідер шкільних шашок 

Артем Береговий з десятого класу. Набравши вісім очок 

з восьми можливих, він посів перше місце. 

      Друге місце виборов десятикласник Максим Палі-

єнко, у нього 5 з половиною очок. 

      А от за третє місце , на яке претендували чотири 

шашкісти: Андрій Курченко, Олексій Вітренко, Богдан 

Русалівський / усі з десятого класу/ та восьмикласник 

Богдан Янчук розгорнулась напружена  боротьба. 

Тільки вигравши в останньому турі, Богдан 

Русалівський набрав 4 з половиною очки і посів третє 

місце. Троє інших поділили четверте, п’яте, шосте 

місця. У них по чотири очки. 
                  Артем Береговий 

 

Шахи / юнаки / 

 

       Цікавим удався турнір з шахів. Десять кращих шахістів школи за коловою систе-

мою розіграли  призові місця шкільних олімпійських ігор. 

      Кращий шахіст школи десятикласник Артем Русалівський, який практично не про- 
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грає на шкільних змаганнях, і цього разу не змінив собі. 

Дев’ять перемог і в підсумку перше місце. 

       Стабільно грає останнім часом, і однокласник 

Богдана Артем Береговий. Програвши одну партію, 

Артем виборов друге місце. У нього вісім очок. 

       Напружена боротьба розгорнулась за третє місце 

між Гагіком Манесяном з девятого класу та Ярославом 

Пелипенко з шостого класу. Набравши 6,5 очок, третє 

місце посів Гагік  Ярослав на четвертому місці. 

 
                   Богдан Русалівський 

Легка атлетика 

 

       Змагання з легкої атлетики проводилися на стадіоні спортивної школи. У програму  

легкоатлетичних стартів входили  біг на 100 м, 200 м, 1500 м, стрибки у довжину з роз- 

бігу та штовхання ядра. 

 

             Даша Ополончик                                       Богдан Лисогурський                                           Аніта Манесян                      

 

              Антон Лисогурський                                  Олексій Вітренко                                          Вероніка Верещака 
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       З бігу на 100 м у дівчат перемогла дев’яти-

класниця Даша Ополончик з результатом13,0 сек., що 

є рекордом школи. Друге місце посіла одинадцяти-

класниця Вероніка Верещака з результатом 15,1 сек. 

На третьому місці Марина Борисова з десятого класу.  

       У юнаків на цій дистанції кращим був Богдан Ли-

согурський з одинадцятого класу. Його результат 

11,9 сек., що є рекордом школи. Друге місце у Олек-

сандра Чорноуса з результатом 12,2 сек. Третім був 

Данило Вишняков. (У нього 12,7 сек. ) Обидва 

учасники з одинадцятого  класу. 

       З бігу на 200 м Даша Ополончик і Богдан Лисо-

гурський повторили свій успіх. 

       Даша пробігла 200 м за 29,0 сек. На другому міс-

ці дев’ятикласниця Настя Красуцька. Її результат- 

33,9 сек. Катя Стягун з сьомого класу - на третьому місці,з результатом 34,2сек. 

       В юнаків Богдан пробіг 200 м за 25,8 сек. Друге місце у Олександра Чорноуса. Його 

результат 28,0. На третьому місці восьмикласник Антон Термінако з результатом 

29,1 сек. 

       У дівчат на 1500 м перемогла Аніта Манесян з сьомого класу. Її результат 6 хв. 

32,8 сек. На другому місці дев’ятикласниця Софія Соловей з результатом 6 хв. 43,2 сек. 

       У юнаків у напруженій боротьбі перше місце посів Олексій Вітренко з десятого 

класу. Його результат 5 хв. 05,5 сек. Захар Крикун з результатом 5 хв. 09, 8 сек. на дру-

гому місці, а Віталій Ховрах / обидва з одинадцятого класу / був третім, з результатом 

5 хв.10,5 сек. 

       У стрибках у довжину з розбігу знов відзначилися Даша Ополончик та Богдан Ли-

согурський, які в третій раз перемогли у шкільних олімпійських іграх. 

       Даша стрибнула на 4 м 32 см. Друге місце посіла Яна Благовісна(восьмий клас ) з 

результатом 4 м 13 см /восьмій клас/. А Софія Соловей була третьою. У неї 3м 85 см. 

      Богдан стрибнув на 5 м 57 см. На другому місці восьмикласник Антон Термінако з 

результатом 5 м 10 см. Третє місце посів його однокласник Владислав Ковтун з резуль- 

татом 4 м 68 см. 

      Не було рівних одинадцятикласнику Антону 

Лисогурському в штовханні ядра. Його куля про-

летіла на 10 м 35 см. На другому місці дев’яти-

класник Кузьма Сердюченко з результатом 8 м 

47 см. Третє місце у Артема Матвієнко. Його ре-

зультат 8 м 1 см. 

      У дівчат перемогу в штовханні ядра святку-

вала Вероніка Верещака. Її результат 8 м 85 см. 

Друге місце посіла Катя Стягун / сьомий клас / з 

результатом 7 м 26 см. На третьому місці Даша 

Ополончик з результатом 6 м 88 см. 
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Всеукраїнський турнір з футзалу в м.Славутичі 

 

      17 травня у м. Славутичі Київської області відбулися Всеукраїнські зма-

гання серед дітей з футзалу «FOOTBALL  FOR  RSDS». 

      У складі збірної Черкаської області виступали чотири наші учні: Руслан 

Теліга, Максим Водвольський, Петро Колісник та Гагік Манесян. Програвши командам  

Полтавської та Чернігівської областей, наші земляки не пробилися в наступне коло зма-

гань. 

 

Обласна товариська зустріч з легкої атлетики  

 

      Традиційно в кінці травня з нагоди Дня захисту дітей у м.Звенигородці на стадіоні 

спортивної школи проводиться обласна товариська зустріч з легкої атлетики серед 

ДЮСШ області. 

       У цих змаганнях взяли  участь  ряд учнів нашої школи. Найкраще виступила 

учениця сьомого клас у Аня Гордей. Спочатку вона перемогла у штовханні ядра з ре-

зультатом 6 м 60 см. Напружена боротьба розгорнулася в метанні м’яча, де змагалися 

сімнадцять дівчаток . Аня посіла друге місце з результатом 31 м 50 см. 

       Вдало виступила і 

Аніта Манесян.  У пер-

ший  день змагань  во-

на пробігла 600 м  за 

2 хв. 14,5 сек. і посіла 

друге місце. Ще краще 

вона виступила на дру-

гий день змагань. Аніта 

впевнено перемогла з 

бігу на 1000 м з резуль-

татом 4 хв. 14,5 сек. 

       Дівчатка були наго-

роджені медалями та 

дипломами. 

.                                                      
                                                                                                     Подружки « семиклашки» Аня і Аніта. 

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

 

Кращі легкоатлети школи 

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

 

                  Юнаки. Ядро /5 кг/. 

1.Бойко О.                   1994 р.н.       11.78       2017 р. 

2.Лисогурський А.      2001 р.н.       10.57       2017 р.  

3.Стеценко Є.             1991 р.н.       10.50       2007 р. 

4.Шпілька М.               1991 р.н          9.95       2007 р. 

5.Чайковський В.         1999 р.н.         9.14       2015 р. 



 8 

 

 

                        СКАРБНИЧКА ЦІКАВОГО 

 

    Найбільші досягнення України за роки незалежності 

 

                                Андрій Шевченко 

 

       Андрій Миколайович Шевченко народився 

у київській області. Потім відбувся переїзд до 

Києва. Ще в школі Андрій почав 

захоплюватися футболом. Після того як тренер 

ДЮСШ київської команди «Динамо» 

Олександр Шпак помітив Андрія, він став від- 

відувати тренування. 

       Перші призи футболіста Шевченка були за-

войовані в юнацькій першості СРСР в 1991 р. 

      У листопаді 1994 р. він став грати за основ- 

ний склад «Динамо». У цьому ж році брав 

участь у Лізі Чемпіонів, Кубку Чемпіонів. 

      До 1999 року грає за «Динамо», а в 1999 пе-

реходить до «Мілану»,  де у перший же рік стає 

кращим бомбардиром чемпіонату Італії. 

       Серед особистих нагород футболіста кілька звань кращого бомбардира ( чемпіонату 

України у 1999, Ліги чемпіонів у 1999, 2006, чемпіонату Італії у 2000, 2004 ). 

       У 2003 році отримав звання Заслуженого майстра спорту. У 2004 році він був приз-

наний кращим гравцем Європи і йому було вручено «Золотий м’яч». 

 

 

Василь Ломаченко 

 

     Василь Анатолійович Ломаченко наро- 

дився 17 лютого 1988 році в м.Белгород- 

Дністровський , Одеської області. 

     Займатися боксом  Василь почав ще у  

дитинстві. Перший поєдинок Василя на 

любительському рингу відбувся у 1994 

році на міжнародному турнірі «Надія», 

коли мав шість років. 

       Чемпіон світу за версією WBO у напів- 

легкій вазі ( до 57,2 кг ) та другій напівлег- 

кій вазі ( до 59,0 кг ). Дворазовий чемпіон 

Олімпійських ігор ( у 2008  та 2012 роках), 

дворазовий чемпіон світу ( 2009, 2011 ), 

чемпіон Європи ( 2008 ), багаторазовий 

чемпіон України, Заслужений майстер 

спорту України. 

     Перший тренер, що працює з ним і досі - його батько Анатолій Ломаченко. Раніше 

Василя тренував Йосиф Кац.  


