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ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
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16  жовтня  2015 року            м. Здолбунів             № 160 
 

Про підсумки  проведення 

змагань з легкої атлетики в залік  

районної Спартакіади школярів  
 

На виконання Положення про проведення обласної Спартакіади школярів 

Рівненщини, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації та відділом фізичної культури і спорту 

Рівненської обласної державної адміністрації від 03.02.2009 № 46/53 “Про 

затвердження Положення про проведення обласної Спартакіади школярів 

Рівненщини”, який зареєстрований в головному управлінні юстиції у 

Рівненській області 06 лютого 2009 року  № 9/851, листа управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації №вих-3675-02/01-09/15 

від 09.09.2015, з метою  активізації фізкультурно-масової і спортивно-

оздоровчої роботи в навчальних закладах району, успішної участі в обласній 

Спартакіаді школярів та визначення рівня роботи вчителів фізичної культури 

загальноосвітніх шкіл 09 жовтня 2015 року на базі Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” було 

проведено змагання з легкої атлетики. У даних змаганнях прийняли участь 

команди тринадцяти загальноосвітніх навчальних закладів району (143 учні).  

За підсумками змагань кращими в окремих видах стали учні-учасники 

команд таких загальноосвітніх навчальних закладів:  

стрибки у довжину: І. Іваницька (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), М. Кардаш 

(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6), О. Корольчук 

(Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), А. Дрозд (Мізоцький 

навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), 

Н. Бобік (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3), В. 

Гончарук (Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів-ліцей”); 

метання м’яча: А. Войцеховський (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), І.Дубина 

(Здолбунівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 3), Д. Мосійчук 

(Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-ліцей”), Т. Туріцька (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 



ступенів), Ю. Бурка (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3), 

К. Гендиляк (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4); 

штовхання ядра: В. Раду (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), В. Легкий (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3), А. Дмухар (Білашівський 

навчально-виховний комплекс : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад), Т. Гаврильчик (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6), І. Білоус (Мізоцький навчально-

виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), Л. Хвесь 

(Білашівський навчально-виховний комплекс : загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад); 

біг 100 м.: А. Бовгиря (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), Т. Терещенко (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1), М. Болсун (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3), Н. Ваколюк (Мізоцький 

навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), 

І. Дубина (Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів-ліцей”), А. Котрадій (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

біг 200 м.: А. Гаврилюк (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6), Я. Тадеєва (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), 

К. Гордійчук (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), В. 

Глимбоцький (Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-ліцей”), В.Челик (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 4), І. Корольчук (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

біг 400 м.: О.Тимощук (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), 

Ж. Овдіюк (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), С. Бичук 

(Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), М. Філюк (Здовбицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), Р. Андрощук (Бущанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), В. Голуб (Мізоцький навчально-

виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”); 

біг 800 м.: Р. Жовтанюк (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”), Ю. Косюга (Спасівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), І. Андрощук (Бущанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), П. Апонов (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3), В. Опанасюк (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3), В. Омельчук (Спасівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

біг 1500 м.: Б. Дукач (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), І. 

Бондарчук (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), Н. Бородай 

(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1), О. Шелест 

(Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-ліцей”), Р. Бідюк (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), 

Т. Кирилюк (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 



біг 3000 м.: В. Ярощук (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), 

А. Устянчук (Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-ліцей”); 

естафета юнаки: Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”, Спасівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3; 

естафета дівчата: Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей”, Спасівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, Білашівський навчально-виховний комплекс : 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад. 

Призові місця розподілили між собою команда Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”, команда  

Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, команда  

Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Згідно рішення суддів та результатами аналізу протоколів змагань 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації: 

    за І місце - команду Мізоцького навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”; 

   за ІІ - Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

   за ІІІ - Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

2. Нагородити дипломами відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації учнів-переможців у видах змагань з легкої атлетики, а саме: 

у виді “біг 100 м.”: 

- Бовгирю Анастасію (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Терещенко Тетяну (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1); 

- Болсун Мар’яну (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3); 

- Ваколюка Назара (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Дубинку Івана (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Котрадія Андрія (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

у виді “біг 200 м.”: 

- Гаврилюк Аліну (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

6); 

- Тадеєву Яну (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Гордійчук Катерину (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Глимбоцького Віталія (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 



- Челика Василя (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

4); 

- Корольчука Іллю (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

у виді “біг 400 м.”: 

- Тимощук Олену (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Овдіюк Жанну (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Бичук Світлану (Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Філюка Михайла (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Андрощука Романа ( Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Голуба Владислава (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

у виді “біг 800 м.”: 

- Жовтанюк Руслану (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Косюгу Юлію (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Андрощук Іванну (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Апонова Павла (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

3); 

- Опанасюка Владислава (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3); 

- Омельчука Владислава (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

у виді “біг 1500 м.”: 

- Дукач Богдану (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Бондарчук Іванну (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Бородій Надію (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

1); 

- Шелеста Олександра (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Левчука Олега (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Кирилюка Тараса (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

у виді “біг 3000 м.”: 

- Ярощука Віктора (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Бідюка Руслана (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Устянчука Андрія (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

у виді “стрибки у довжину”: 

- Іваницьку Ірину (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Кардаш Марію (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

6); 

- Корольчук Олександру (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- Дрозда Андрія (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 



- Бобіка Нікіту (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

3); 

- Гончарука Василя (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

у виді “метання м’яча”: 

- Туріцьку Тетяну (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Бурку Юлію (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3); 

- Гендиляк Каріну (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4); 

- Войцеховського Андрія (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Дубину Івана (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3); 

- Мосійчука Дмитра (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

у виді “штовхання ядра”: 

- Гаврильчик Тетяну (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6); 

- Білоус Ірину (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Хвесь Людмилу (Білашівський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад); 

- Раду Владислава (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”); 

- Легкого Владислава (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3); 

- Дмухара Дмитра (Білашівський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад); 

у виді “естафета”: 

- команду юнаків Мізоцького навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”; 

- команду юнаків Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- команду юнаків Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3; 

- команду дівчат Мізоцького навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”; 

- команду дівчат Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- команду дівчат Білашівського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник   відділу    Л. Карпенко 

 

 



Проект наказу підготував: 

завідувач райметодкабінету                                         Н. Глущук 

 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт:                                                                 І. Кухарчук 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 


