
 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

    30 жовтня  2012 року             м. Здолбунів                                        №  249 

 

Про підсумки проведення відкритого  

кубку Олександра Макарова із туристського  

багатоборства серед працівників освіти  

району та молоді  

 

          Відповідно до наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 31.08.2012 № 180 «Про проведення відкритого кубку 

Олександра Макарова із туристського багатоборства серед працівників освіти  

району та молоді, Положення про проведення відкритого кубку Олександра 

Макарова із туристського багатоборства серед працівників освіти району та 

молоді, зареєстрованого Здолбунівським районним управлінням юстиції від 

15.08.2011  № 6/193 та з метою збереження традицій та обміну досвідом в 

організації туристичної роботи, пропаганди здорового способу життя 

засобами туризму, активізації  туристсько-краєзнавчої та природоохоронної 

роботи з дітьми та визначення кращих спортсменів  для участі в обласних 

туристичних змаганнях, у лісовому масиві села Залісся Здолбунівського 

району 7-9 вересня 2012 року був проведений відкритий кубок Олександра 

Макарова із туристського багатоборства серед працівників освіти району та 

молоді. У змаганнях взяло участь 17 команд із 15 загальноосвітніх 

навчальних закладів району, а також збірна команда району, команди МГО 

«Екстрім», Мізоцької спеціалізованої школи-інтернату, відділу освіти та 

Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва.  

     Учителі показували свої знання та вміння на дистанціях «Командна смуга 

перешкод» та «Спортивне орієнтування». 

     На дистанції «Спортивне орієнтування» найкращі результати показали 

представники команд збірної району, Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4, МГО «Екстрім» та Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3. Серед чоловіків найкраще справилися Головай О.В. (збірна 

району), Почтовий С.М. (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4), Кузмицький О.С. (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3) та Павловський С.М. (Новомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів). Найшвидшими серед жінок були Данилюк Яна (МГО «Екстрім»), 



Паламар Н.В. (відділ освіти), Власюк Тетяна (Здовбицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів) та Никитюк Л. (Суємська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів). 

     На дистанції «Командна смуга перешкод» найкраще показали свої вміння 

учасники із команд МГО «Екстрім», збірної району, Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 та Здовбицької загальноосвітньої 

школи І- ІІІ ступенів.  

     Переможцями ж змагань стали команди збірної району, МГО «Екстрім» та 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. 

     Відповідно до рішення суддівської колегії та протоколів відкритого кубку 

Олександра Макарова із туристського багатоборства серед працівників освіти 

району та молоді, 

наказую: 

1. Визнати переможцями членів команд: 

на дистанції «Спортивне орієнтування. Чоловіки»: 

І місце – Головая О.В. (збірної району); 

ІІ місце – Почтового С.М. (Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4); 

ІІІ місце – Кузьмицького О.С. (Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3). 

на дистанції «Спортивне орієнтування. Жінки»: 

І місце – Данилюк Яну (МГО «Екстрім»); 

ІІ місце – Паламар Н.В. (відділу освіти); 

ІІІ місце – Власюк Т. (Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів). 

на дистанції «Спортивне орієнтування»: 

І місце – збірної району; 

ІІ місце – Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

ІІІ місце – МГО «Екстрім». 

на дистанції «Командна смуга перешкод»: 

І місце – МГО «Екстрім»; 

ІІ місце – збірної району; 

ІІІ місце - Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. 

Відкритого кубку Олександра Макарова із туристського багатоборства 

серед працівників освіти району та молоді: 

І місце – збірної району; 

ІІ місце – МГО «Екстрім»; 

ІІІ місце - Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. 

керівників команд за якісну підготовку учнів: 

- Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Мізоцької спеціалізованої школи-інтернату. 

2.   Керівникам Здолбунівської гімназії, Здолбунівської загальноосвітньої    

школи І-ІІІ ступенів № 5, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

       ступенів № 6, Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  

       Білашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Глинської 



       загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Дерманського 

       навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня- 

       гімназія», Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  

       Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Маломощаницької  

       загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, П’ятигірської загальноосвітньої  

       школи І-ІІ ступенів, Старомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ 

       ступенів та Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

       вказати на невиконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної 

       державної адміністрації від 31.08.2012 № 180 «Про проведення 

       Відкритого кубку Олександра Макарова із туристського багатоборства 

       серед працівників освіти району та молоді». 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти З. Вітень. 

 

 

 
НАЧАЛЬНИК   ВІДДІЛУ                                                          В. БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу підготував: 

 

завідувач районного методичного кабінету                                    Н. Глущук 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

заступник начальника відділу                                                           З. Вітень 

 

юрисконсульт                                                                                      І. Кухарчук 

 

 


