
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

03 грудня 2015 року         Здолбунів    № 187 

 

 

Про підсумки  проведення 

змагань з інтелектуальних видів спорту   

 

 

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, наказу відділу освіти від 20 листопада 2015 року №178 “Про 

проведення змагань з шахів та шашок’’, 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 у листопаді 2015 року в 

районі було проведено зональні змагання серед учнівської молоді з 

інтелектуальних видів спорту. 

 25 листопада 2015 року на базі Здолбунівської дитячо-юнацької 

спортивної школи  було проведено змагання з інтелектуальних видів спорту  

серед загальноосвітніх навчальних закладів міста. У змаганнях прийняло 

участь 48 учасників із шести шкіл. За результатами проведених зустрічей 

загальнокомандні місця розділились наступним чином: шашки : перше місце 

посіла команда Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 

друге місце – команда Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3, третє місце – команда Здолбунівської гімназії, шахи: перше місце 

зайняла команда Здолбунівської гімназії, друге місце – команда 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, третє місце – 

команда Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 

27 листопада 2015 року на базі Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів проведено зональні змагання (зона 3) із шахів та шашок. У даних 

змаганнях  прийняли учать команди Здовбицької, Гільчанської, Уїздецької 



загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. Загальна кількість учасників 24 учні 

навчальних закладів. За результатами протоколів та рішенням суддів місця 

розподілились наступним чином: перше загальнокомандне місце у змаганнях 

із шахів  посіла команда Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

друге місце – команда Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

трете за командою Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У 

змаганнях із шашок перше місце посіла команда Гільчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  друге місце – команда Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, третє – команда Уїздецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

30 листопада 2015 року на базі Мізоцького навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” пройшли зональні 

змагання (зона 2). У змаганнях прийняли участь команди Мізоцького 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

ліцей”, Білашівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, Ступнівського 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

агротехнічний ліцей”, Дерманського навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І ступеня – гімназія”, Спасівської, Бущанської, 

Будеразької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів із загальною кількістю 

учасників – 56 учнів. Сильнішими у даних змаганнях стали: шахи  – перше 

місце – команда Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, друге 

місце – команда Ступнівського навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агротехнічний ліцей”, третє місце за 

командою Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - ліцей”, шашки: перше місце – команда Ступнівського 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

агротехнічний ліцей”, друге і третє місця розділили між собою команди 

Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  та Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”. 

30 листопада 2015 року на базі  Здолбунівської дитячо-юнацької 

спортивної школи було проведено зональні змагання (зона 4).У змаганнях 

прийняли участь команди П’ятигірської, Миротинської загальноосвітніх шкіл 

І-ІІ ступенів, Новосілківського навчально-виховного комплексу  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад». 

Загальна кількість учасників -  24 учні. За підсумками змагань місця 

розділились наступним чином: шахи – перше місце зайняла команда 

П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, друге – команда 

Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, третє місце за 

командою Новосілківського навчально-виховного комплексу  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад». У 

змаганнях із шашок: перше місце -  команда П’ятигірської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, друге місце – команда Миротинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, третє місце – команда Новосілківського навчально-



виховного комплексу  «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад».  

30 листопада 2015 року на базі Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів відбулись зональні змагання (зона 5). У змаганнях взяли участь 

команди Новомощаницької та Суємської загальносвітніх шкіл І-ІІ ступенів із 

загальною кількістю учасників 16 учнів. Перше місце у змаганнях із шахів 

та шашок посіли команди Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, 

друге місце за командами Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів. 

03 грудня 2015 року на базі Мізоцького навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”  пройшли змагання із шахів та 

шашок серед збірних команд району від кожної зони, де змагались 

найсильніші учні – учасники зональних змагань. Всього у змаганнях 

прийняло участь 40 учнів – учасників змагань. У напруженій боротьбі місця 

розділились наступним чином: шахи дівчата – перше місце посіла учениця 

Здолбунівської гімназії Гнатюк Марія, друге місце - учениця Здолбунівської 

гімназії Григорук Юлія, третє місце – учениця Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей” Тимощук 

Надія. У змаганнях із шашок зустрілись рівні за грою суперники і тому 

місця після проведення бліц-турніру визначились наступним чином: перше 

місце зайняла учениця Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Туріцька Тетяна, два других місця розділили між собою Трохимчук Ліна 

(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4) та Супільняк Ліза 

(Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), третє місце посіла 

Харковська Любов – учениця Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів.  

Серед юнаків у змаганнях із шашок перше місце виборов Кирилюк Тарас 

– учень Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, друге місце – 

Романенко Олексій – учень Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, третє місце – Шевчук Андрій – учень Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У  змаганнях із  шахів кращими серед  

юнаків стали: перше місце – Фалько Андрій – учень Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, друге місце – Ромашко 

Олександр – учень Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

5, третє місце – Петренко Назар – учень Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів.  

За результатами проведених змагань, аналізу протоколів та рішення 

суддів, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відділу освіти команди-переможці змагань, а 

саме : 

1.1. За перше місце у змаганнях із шашок команди: 

- Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 



- Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Ступнівського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів-агротехнічний ліцей”; 

- П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

1.2. За перше місце у змаганнях із шахів команди: 

- Здолбунівської гімназії; 

- Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

1.3. За друге місце у змаганнях із шашок: 

- Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - ліцей”; 

- Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

1.4. За друге місце у змаганнях із шахів: 

- Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Ступнівського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів-агротехнічний ліцей”; 

- Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

1.5. За третє місце у змаганнях із шашок: 

- Здолбунівської гімназії; 

- Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - ліцей”; 

- Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Новосілківського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”. 

1.6. За третє місце у змаганнях із шахів: 

- Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - ліцей”; 

- Новосілківського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”. 

2. Нагородити дипломами відділу освіти кращих учнів району за зайняті 

призові місця у районних фінальних змаганнях з інтелектуальних видів 

спорту, а саме:  



- Кирилюка Тараса – учня Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за перше місце у змаганнях з шашок; 

- Романенко Олексія – учня Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за друге місце у змаганнях з шашок; 

- Шевчука Андрія – учня Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за третє місце у змаганнях з шашок; 

- Туріцьку Тетяну – ученицю Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за перше місце у змаганнях з шашок; 

- Трохимчук Ліну - ученицю Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 за друге місце у змаганнях з шашок; 

- Супільняк Лізу – ученицю Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за друге місце у змаганнях з шашок; 

- Харковську Любов – ученицю Новомощаницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів  за третє місце у змаганнях з шашок; 

- Фалька Андрія – учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 за перше місце у змаганнях з шахів; 

- Ромашка Олександра – учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 за друге місце у змаганнях з шахів; 

- Петренка Назара – учня Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за третє місце у змаганнях з шахів; 

- Гнатюк Марію – ученицю Здолбунівської гімназії за перше місце у 

змаганнях з шахів; 

- Григорук Юлію - ученицю Здолбунівської гімназії за друге місце у 

змаганнях з шахів; 

- Тимощук Надію – ученицю Мізоцького навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей” за третє місце у змаганнях з 

шахів. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник   відділу      Л. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Проект наказу підготував: 

завідувач райметодкабінету                                         Н. Глущук 

 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт:                                                                 І. Кухарчук 

 

 


