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рівника команди. Зауважимо, що саме у цей 
ВУЗ і вступив наш юний рятувальник.

лариса цой, учасниця Збору-змагання, роз-
повіла, що за перемогу рідної команди готова 
і у вогонь, і у воду. Вона тренується вже три 
роки. За цей час стала впевненіша у своїх силах 
і сміливіша, і це допомагає не розгубитися в 
ситуації, навіть нехай це буде якась дрібниця. 
«Мою подружку вкусив павук, і я їй надала пер-
шу допомогу». Тепер дівчина хоче перетворити 

своє хобі в щось більше – вступити в університет 
і присвятити порятунку людей все життя. 

анастасія позняковська, учасниця Збору-
змагання, наголосила, що «Школа безпеки» 
навчає допомагати у біді людям та надати їм 
першу медичну допомогу, опанувати себе у над-
звичайній ситуації.

Шостого липня Збір-змагання завершився, 
але залишив за собою незабутні враження та 
яскраві спогади.

«ОСІННІ КАНІКУЛИ 
2013 РОКУ»

СПортиВНІ ІГри СереД ШКолЯрІВ 
КиЇВСЬКоЇ оБлаСтІ

ІЛЬчЕНКО Анатолій Іванович – начальник Київського обласного відділення Комітету з ФВС МоН україни;  
СТЕцЕНКО Володимир григорович – начальник управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації

 Завдання популяризації здорового способу 
життя серед учнівської молоді, залучення ді-
тей до занять фізичною культурою і спортом 
в рамках найрізноманітніших вітчизняних со-
ціальних ініціатив, зокрема ініціативи Прези-
дента України Віктора Федоровича Януковича 
«Діти – майбутнє України», дедалі набуває своєї 
актуальності. Для освітян-практиків області це 
завдання знайшло своє втілення у дорученні го-
лови Київської обласної державної адміністрації 
від 21 жовтня ц. р. № 124-1 «Про проведення 
спортивних ігор серед школярів Київської області 
у канікулярний період». У відповідності з цим 
дорученням з 28 жовтня по 3 листопада ц. р. 
Департамент освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації, Київське обласне відді-
лення Комітету з фізичного виховання та спорту 
МОН України й Управління молоді та спорту 
Київської облдержадміністрації забезпечили про-
ведення вищезазначених спортивних змагань.

Змагання проводилися серед учнів 7-9 класів 
із шести видів спорту (шахи, шашки, теніс на-
стільний, баскетбол, гандбол, футбол).

ігри проходили у три етапи: на першому – 28-
29.10.2013 р. – змагалися школярі усіх районів та 
міст Київської області; на другому – 31.10.2013 р. – 
відбулися обласні зональні змагання, які проходи-
ли в містах Васильків, Буча, Бровари, Бориспіль, 
Обухів, Кагарлик, у них взяло участь 36 регіо-
нів області, крім Поліського району; третій етап 

(02.11.2013 р.), або обласні фінальні змагання, які 
відбулися на базі Васильківської ЗОШ № 9, став 
завершальним для цих шкільних змагань.

Переможцями Спортивних ігор серед школя-
рів Київської області стали: 

• з баскетболу (командний залік): Києво-
Святошинський р-н – і місце,  м. Бровари – іі 
місце, м. Переяслав-Хмельницький – ііі місце;

• з шахів (особистий залік): Владислав Єресь-
ко (м. Обухів) – і місце,  Богдан Васюк (Бро-
варський р-н) – іі місце, андрій Кодовбецький  
(Києво-Святошинський р-н) – ііі місце;

• з шашок – юнаки: Владислав Спак (м. Бе-
резань) – і місце,  Даніїл Брусенков (м. Обу-
хів) – іі місце, Дмитро Марков (Бородянський 
р-н) – ііі місце; – дівчата: Тетяна Коміль (Згу-
рівський р-н) – і місце, Катерина Букша (Ва-
сильківський р-н) – іі місце, Тетяна Холоденко 
(Бородянський р-н) – ііі місце;

• з настільного тенісу – юнаки: Кирило 
Сутирь (Києво-Святошинський р-н) – і місце, 
роман Ткаченко (Броварський р-н) – іі міс-
це, Дмитро Шемчак (Миронівський р-н) – ііі 
місце; – дівчата: Тетяна Самойленко (Києво-
Святошинський р-н) – і місце, Дарина литов-
ченко (Броварський р-н) – іі місце, Світлана 
Сухомлин (Таращанський р-н) – ііі місце.

За програмою Спортивних ігор серед школя-
рів Київської області відбулися також обласні 
змагання з гандболу серед юнаків і дівчат 2000 
та 2001 р. н. на призи клубу «Стрімкий м’яч» у © Ільченко а. І., Стеценко В. Г., 2013
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м. Сквира. Зокрема другого листопада змагали-
ся юнаки, а третього – дівчата.

Призерами стали гандболісти (2000 р. н.): 
м. Сквира – і місце, м. Бровари – іі місце, 
смт. рокитне – ііі місце; – гандболістки: м. Скви-
ра – і місце, м. Бровари – іі місце, смт Ми-
ронівка – ііі місце, смт рокитне – іV місце, 
смт Тетіїв – V місце; – гандболісти (2001 р. н.): 
м. Сквира – і місце, смт Миронівка – іі  місце, 
м. Бровари – ііі місце; – гандболістки: м. Скви-
ра – і місце, смт Миронівка – іі місце, смт ро-
китне – ііі місце, смт Тетіїв – іV місце.

Крім того, з 28 жовтня по 3 листопада в 
рамках ігор було проведено відкритий обласний 
турнір з футболу «Осінні канікули» серед шко-
лярів 2001-2002 та 2003-2004 р. н.

В змаганнях взяли участь 24 команди (600 
учнів).

Переможцями турніру серед школярів 2001-
2002 р. н. стали команди: КОДЮСШ – «Гарт» 

(м. Біла Церква) – і місце, «ДЮСШ – освіта – 
арсенал» (Білоцерківський р-н) – іі місце, ФК 
«Центр спорту – Будівельник» (м. Бориспіль) – 
ііі місце, ФК «Хілд – любомир – ДЮСШ» (смт. 
Ставище) – іV місце.

Важливою складовою ігор стали також зма-
гання з баскетболу, які дали можливість ко-
мандам помірятися силами в рамках підготов-
ки до участі у Національному турнірі шкільних 
баскетбольних команд Євро-2015.

Переможці та призери ігор зі всіх видів спорту 
були нагороджені кубками, медалями та дипло-
мами відповідних ступенів.

На завершення зазначимо, що на всіх ета-
пах ігор участь у змаганнях взяли понад 6 ти-
сяч дітей області, що стало чималою подією 
в їхньому житті, зокрема сприяло зміцненню 
здоров’я, підвищенню спортивної майстерності 
й відкриттю цілої когорти юних талантів під 
час осінніх канікул.
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