
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

                                                    Зачепилівка 

02.02.2018                                                                      № 53 

 

Про підсумки проведення 

районного етапу змагань з 

баскетболу «Шкільна 

баскетбольна ліга України» сезону 

2017-2018 років 

 

Відповідно до Регламенту проведення чемпіонату України  з 

баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів (Шкільна Баскетбольна Ліга України) 2014/2019 рр., затвердженого 

Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту 

України та Федерацією баскетболу України, на виконання листа 

Харківського обласного відділення (філії) комітету з фізичного виховання та 

спорту від 22.01.2018 № 01-13/16 «Про  проведення чемпіонату України  з 

баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів у Харківській області у 2017/2018 навчальному році», наказу відділу 

освіти Зачепилівської районної державної адміністрації від 25.01.2018 № 45 

«Про  проведення районного етапу з баскетболу «Шкільна баскетбольна ліга 

України» сезону 2017 – 2018 років» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти 

аналітичну довідку про підсумки проведення районного етапу змагань з 

баскетболу «Шкільна баскетбольна ліга України» сезону 2017 – 2018 років 

серед хлопців  (додається).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     До 05.02.2018  



 2. Нагородити ( старша вікова група): 

- за І місце – команду Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- за ІІ місце – команду Бердянського навчально-виховного комплексу; 

- за ІІІ місце – команду Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. 

3. Нагородити (середня вікова група):  

- за І місце – команду Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- за ІІ місце – команду Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- за ІІІ місце – команду Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти : 

4.1. Продовжувати роботу по залученню учнівської молоді до гри в 

баскетбол. 

4.2. Відзначити роботу вчителів фізичної культури  Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Гекова Олексія Анатолійовича та Ячевського Максима 

Володимировича по підготовці учнів до спортивних змагань. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районного 

методичного кабінету Бєляєву А.І. 

 

Т. в. о. начальника відділу освіти                                              О.О.Петренко                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до  наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної 

державної адміністрації                                                                             

02.02.2018 № 53 
 

Аналітична довідка 

про підсумки проведення районного етапу змагань з баскетболу 

«Шкільна баскетбольна ліга України» сезону 2017 – 2018 років 

 

              31 січня 2018 року на базі Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

проведено районний етап змагань з баскетболу «Шкільна баскетбольна ліга 

України» сезону 2017 – 2018 років. У змаганнях прийняли участь 56 

учасників з 7 шкіл району. 

             Команди були розподілені на дві підгрупи, де по коловій схемі 

виборювали вихід до півфінальних та фінальних зустрічей. Команди – 

переможці визначились за сумою місць зайнятих спортсменами у групах. 

            Місця посіли ( старша вікова група): 

І місце – команда Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – команда Бердянського навчально-виховного комплексу; 

ІІІ місце – команда Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІV місце - команда Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

V місце – команда Чернещинського навчально-виховного комплексу; 

VІ місце – команда Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

        Середня вікова група: 

 І місце – команда Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 ІІ місце – команда Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 ІІІ місце – команда Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІV місце - команда Сомівської філії Зачепилівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів. 

        Переможці змагань нагороджені дипломами та подарунками. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК                                           А.І. Бєляєва 

Методист РМК                                           Г. В. Пилипенко 

 


