
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

17 жовтня 2016 року                     Здолбунів    № 165 

 

 

Про підсумки  проведення 

змагань з легкої атлетики   

 

На виконання наказу відділу освіти від 22 вересня 2016 року №144 «Про 

проведення змагань з легкої атлетики», 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 07 жовтня  2016 року на 

базі Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей»  було проведено  змагання з легкої атлетики  серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 У даних змаганнях взяли участь 170  учнів із п’ятнадцяти команд 

загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: команди Мізоцького 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей», Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Здолбунівських 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1,3,4,6,Миротинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів, Білашівського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, 

Бущанської, Будеразької, Гільчанської, Глинської, Здовбицької 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Дерманського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», Ступнівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей».    

 Слід зазначити, що керівники загальноосвітніх навчальних закладів не 

приділяють належну увагу подачі звітів про проведення внутрішкільних 

змагань : подали лише п’ять загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: 

Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, Дерманський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», 

Спасівська, Глинська, Будеразька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів. Не 

завжди правильно оформлені заявки (повинні бути встановленої форми, 

обов’язково повинна бути дата проходження медичного огляду із 

відповідним підписом працівника медичного закладу (медичної сестри 

навчального закладу) та печаткою).  



 За рішенням суддів та аналізом протоколів серед загальноосвітніх 

навчальних закладів кращі результати показали команди Мізоцького 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей», Гільчанської,Здовбицької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. 

 По видах змагань (на дистанціях) кращі результати показали такі учні: 

біг «100 м.» дівчата: 

-  Терещенко Тетяна (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1); 

- Блищик Юлія  (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Бовгиря Анастасія (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

біг «100 м.» юнаки: 

- Дубинка Іван  (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Бойко Олександр (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6); 

- Корольчук Максим (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

біг  «200 м.» дівчата: 

- Оліферчук Анастасія (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- Грицюк Софія (Ступнівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей»); 

- Гаврилюк Аліна (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 6) 

біг  «200 м.» юнаки: 

- Голуб Владислав (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Петрович Вадим (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6); 

- Стецюк Роман (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) 

біг  «400 м.» дівчата: 

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

- Ярощук Марія (Ступнівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей»); 

- Прокопчук  Оксана (Будеразька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

біг  «400 м.» юнаки: 

- Лампіка Ілля  (Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Андрушко Дмитро (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Павлюк Ігор  (Білашівський навчально-виховний комплекс: 

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

біг  «800 м.» дівчата: 

- Голуб Тетяна (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Воловнік Аліна (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Кулагіна Анна  ( Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 



біг  «800 м.» юнаки: 

- Свиріпа Олександр (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Денисюк Назар (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Омельчук Владислав (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

біг  «1500 м.» дівчата: 

- Мислінчук Анастасія  (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Максімцева Марія  (Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

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

біг  «1500 м.»  юнаки: 

- Романенко Олексій  (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Кирилюк Тарас  (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Денисюк Назар (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

вид «3000 м.» юнаки: 

- Тишковець Роман (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Гаргуля Олег ( Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

6); 

- Мельник Василь (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів);   

вид  «стрибки у довжину» дівчата: 

- Мартинчук Анастасія (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

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

- Кардаш Марія (Здолубнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

6); 

- Блажко Богдана (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

вид  «стрибки у довжину» юнаки: 

- Дрозд Андрій  (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Приходько Самуїл  (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

- Попсуйко Віталій  (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6); 

вид  «метання гранати»  дівчата: 

- Бурка Юлія  (Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3); 

- Форсюк Анна  (Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

1); 

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

6); 

вид  «метання гранати» юнаки: 

- Мосійчук Дмитро  (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Конончук Віталій (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6); 

- Криницький Роман  (Дерманський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»); 

 



вид «штовхання ядра» дівчата: 

- Гаврильчик Тетяна (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6); 

- Білоус Ірина (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Омельчук Крістіна (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

вид «штовхання ядра» юнаки: 

- Ваколюк Назар (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- Дмусар Андрій (Білашівський навчально-виховний комплекс: 

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

- Кушнірук Дмитро (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); 

вид  «естафета  4 х 100 м.» дівчата: 

- команда Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- команда  Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- команда  Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

вид  «естафета  4 х 100 м.» юнаки: 

- команда  Мізоцького навчально-виховного комплексу  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» (старша група); 

- команда Мізоцького навчально-виховного комплексу  «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей»  (молодша група); 

- команда Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Враховуючи вищесказане, 

 

 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 місце - команду Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

- за ІІІ місце - команду Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. 

2. Нагородити дипломами відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації кращих учнів: 

біг «100 м.» дівчата: 

- за І місце - Терещенко Тетяну  (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1); 

- за ІІ місце - Блищик Юлію  (Гільчанська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІІ місце - Бовгирю Анастасію  (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

 

 



біг «100 м.»  юнаки: 

- за І місце - Дубинку Івана  (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІ місце - Бойко Олександра  (Здолбунівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6); 

- за ІІІ місце - Корольчука  Максима (Здовбицька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів); 

біг  «200 м.»  дівчата: 

- за І місце - Оліферчук Анастасію (Гільчанська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів); 

- за ІІ місце - Грицюк Софію (Ступнівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей»); 

- за ІІІ місце - Гаврилюк Аліну (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів  № 6); 

біг  «200 м.» юнаки: 

- за І місце - Голуба  Владислава (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІ місце - Петровича Вадима (Здолбунівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6); 

- за ІІІ місце - Стецюка Романа (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

біг  «400 м.» дівчата: 

- за І місце - Тимощук Олену  (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІ місце - Ярощук Марію (Ступнівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей»); 

- за ІІІ місце - Прокопчук  Оксану (Будеразька  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів); 

біг  «400 м.»  юнаки: 

- за І місце - Лампіку Іллю  (Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІ місце - Андрушко Дмитра (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІІ місце - Павлюка Ігоря (Білашівський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад); 

біг  «800 м.» дівчата: 

- за І місце - Голуб Тетяну (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІ місце - Воловнік Аліну (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІІ місце - Кулагіну Анну (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

 

 



біг  «800 м.» юнаки: 

- за І місце - Свиріпу Олександра (Гільчанська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів); 

- за ІІ місце - Денисюка Назара (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІІ місце - Омельчука Владислава (Спасівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів); 

біг  « 1500 м.» дівчата: 

- за І місце - Мислінчук Анастасію (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІ місце - Максімцеву Марію  (Будеразька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів); 

- за ІІІ місце - Бондарчук Іванну  (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

біг  «1500 м.»  юнаки: 

- за І місце - Романенко Олексія (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІ місце - Кирилюка Тараса (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІІ місце - Денисюка Назара (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

вид «3000 м.» юнаки: 

- за І місце - Тишковця Романа (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

- за ІІ місце - Гаргулю Олега (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6); 

- за ІІІ місце - Мельника Василя (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів);   

вид  «стрибки у довжину» дівчата: 

- за І місце - Мартинчук Анастасію (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІ місце - Кардаш Марію (Здолубнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6); 

- за ІІІ місце - Блажко Богдану (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів); 

вид  «стрибки у довжину» юнаки: 

- за І місце - Дрозда Андрія  (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІ місце - Приходько Самуїла  (Гільчанська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів); 

- за ІІІ місце - Попсуйко Віталія (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6); 

вид  «метання гранати»  дівчата: 

- за І місце - Бурку Юлію  (Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3); 



- за ІІ місце - Форсюк Анну  (Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1); 

- за ІІІ місце - Кардаш Анну  (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6); 

вид  «метання гранати» юнаки: 

- за І місце - Мосійчука Дмитра  (Мізоцький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІ місце - Конончука Віталія (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6); 

- за ІІІ місце - Криницького Романа  (Дерманський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»); 

вид «штовхання ядра» дівчата: 

- за І місце - Гаврильчик Тетяну (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6); 

- за ІІ місце - Білоус Ірину (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІІ місце - Омельчук Крістіну (Здовбицька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів); 

вид «штовхання ядра» юнаки: 

- за І місце - Ваколюка Назара (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»); 

- за ІІ місце - Дмусара Андрія (Білашівський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад); 

- за ІІІ місце - Кушнірука Дмитра (Здовбицька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів); 

вид  «естафета  4 х 100 м.» дівчата: 

- за І місце - команду Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3; 

- за ІІ місце - команду  Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

- за ІІІ місце - команду  Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6; 

вид  «естафета  4 х 100 м.» юнаки: 

- за І місце - команду  Мізоцького навчально-виховного комплексу  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» (старша група); 

- за ІІ місце - команду Мізоцького навчально-виховного комплексу  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» (молодша група); 

- за ІІІ місце - команду Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

                      Начальник  відділу     Л. Карпенко 



Проект наказу підготував: 

 

завідувач райметодкабінету                                             Н. Глущук 
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Юрисконсульт:                                                                 І. Кухарчук 
 

 

 
 


