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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
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О / 20^року  Рівне № '0 6 '
Про підсумки II етапу Всеукраїнського 
огляду конкурсу на кращий стан фізичного 
виховання в дитячо-юнацьких спортивних 
школах системи освіти Рівненської області,
Обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій 
спортивній школі олімпійського резерву

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 № 483, Положення 
про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в 
начальних закладах системи освіти України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.04.2012 №491 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2012 за №754/21067, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2016 №1301 «Про 
проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного 
виховання в навчальних закладах системи освіти України» з метою підвищення 
якості навчально-виховного процесу, стимулювання колективів спортивних 
шкіл до творчої роботи з підготовки резерву збірних команд області та країни, 
протягом квітня-травня 2021 року було проведено II етап Всеукраїнського 
огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких 
спортивних школах системи освіти Рівненської області та Обласній 
спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву.

В огляді-конкурсі прийняло участь 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
системи освіти Рівненської області та Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву.

Зібрана інформація надала можливість проаналізувати роботу спортивних 
шкіл за останній навчальний рік.



На високому організаційному та методичному рівні працюють тренерські 
колективи Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву (директор Шемасюк С.С), які підготовили два « Майстра 
спорту України» та одного кандидата в «Майстри спорту України», 
Рокитнівської дитячо-юнацької спортивної школи «Майстри спорту України», 
Сарненської дитячо-юнацької спортивної школи (директор Пістоль В.В.)-7 
кандидатів в «Майстри спорту України», 2 « Майстри спорту України» та 
Варашської дитячо-юнацької спортивної школи ( директор Сус В.В.).

Учні цих шкіл регулярно приймають участь у чемпіонатах України, 
першостях області, є членами та кандидатами в збірні команди України, 
області.

Не підготували та не подали матеріали на конкурс- Зорянська дитячо- 
юнацька спортивна школа (директор Касянчук В.В.), Клесівська дитячо- 
юнацька спортивна школа (директор Мельник І.А.), Березнівська дитячо- 
юнацька спортивна школа (директор Лев С.Є.).

За рішенням журі II етапу Всеукраїнського огляду -  конкурсу на кращий 
стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких спортивних школах системи 
освіти Рівненської області

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити підсумки II етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 
стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких спортивних школах системи 
освіти Рівненської області та Обласній спеціалізованій спортивній школі 
олімпійського резерву (додається).

2. Довести наказ до відома керівників об’єднаних територіальних громад та 
директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальник відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації Марину 
ПАШКОВСЬКУ.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління освіти 

^^Iауки облдержадміністрації
■Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

І, місяць, рік)/ /
гадсумки

II етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дитячо- 
юнацьких спортивних школах системи освіти Рівненської області та Обласнііі 

спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву

№
п/п

Назва ДЮСШ Кількість
балів

Місце Примітка

1. Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву

247 044 І

2. Сарненська дитячо-юнацька спортивна школа 89 242 II
3. Острозька дитячо-юнацька спортивна школа 63 358 III
4. Корецька дитячо-юнацька спортивна школа 48 647,5 IV
5. Дубровицька дитячо-юнацька спортивна школа 41 235,9 V
6. Варашська дитячо-юнацька спортивна школа 23 687 VI
7. Рокитнівська дитячо-юнацька спортивна школа 14 379 VII
8. Дубенська дитячо-юнацька спортивна школа 11 640 VIII
9. Демидівська дитячо-юнацька спортивна школа 5011 IX

Голова журі- начальник Рівненського 
обласного відділення (філії)
Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України Олександр АЛЕКСІЙЧУК


