
Інформація 
про підсумки обласної профспілкової спартакіади працівників освіти 

 
На виконання Програми дій Запорізької обласної організації галузевої 
Профспілки на 2016 - 2020 роки, обласної галузевої Угоди на 2017- 2020 роки, з 
метою впровадження у повсякденне життя спілчан фізичної культури і спорту, 
активізації фізкультурно - оздоровчої та спортивно - масової роботи серед 
членів Профспілки - працівників освіти, пропаганди здорового способу життя, 
привернення уваги громадськості, соціальних партнерів до розвитку фізичної 
культури та спорту на весняних канікулах проведено зональні змагання 
обласної профспілкової спартакіади працівників освіти. 
 
Особливістю цієї спартакіади є те, що в ній змогли прийняти участь всі 
працівники системи освіти області - члени галузевої Профспілки - працівники 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів, відділів та управлінь 
освіти. 
 
Змагання ІІ етапу (районні, міські) обласної спартакіади пройшли в 6 районних 
організаціях Профспілки (Більмацька, Василівська, Гуляйпільська, 
Мелітопольська, Приазовська, Чернігівська), 4 районних організаціях 
Профспілки м. Запоріжжя (Вознесенівська, Заводська, Комунарська, 
Олександрівська), 2 міських організаціях Профспілки (Бердянська, 
Енергодарська). В них взяти участь 1106 членів Профспілки. 
 
Згідно Положення про спартакіаду зональні змагання пройшли в п’яти 
територіальних зонах: Мелітопольська - 26.03., Василівська - 28.03., 
Бердянська, Запорізька, Пологівська - 30.03. Учасники збірних команд міст і 
районів області змагалися з 4 видів спорту - легка атлетика (крос), шахи, 
настільний теніс, футзал (міні - футбол). 
 
Переможцями зональних змагань стали збірні команди Василівського, 
Пологівського, Приморського, Якимівського районів, Комунарського району м. 
Запоріжжя. 
 
Другі місця посіли збірні команди м. Мелітополя, м. Енергодара, м. Бердянська, 
Гуляйпільського району, Дніпровського району м.Запоріжжя. Третіми були 
збірні команди Мелітопольського, Великобілозерського, Новомиколаївського, 
Чернігівського районів, Олександрівського району м. Запоріжжя. Активну 
участь у зональних змаганнях взяли Бердянський, Більмацький, Приазовський, 
Запорізький райони, Заводський, Вознесенівський, Хортицький, 
Шевченківський райони м. Запоріжжя. 
 
Переможці зонального етапу нагороджені кубками і Почесними грамотами 
Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та комітету Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України. Від обласної 



організації Профспілки на змаганнях були присутні і вручили нагороди 
переможцям голова обласної організації Профспілки Н.І. Гринь, заступник 
голови Ю.І. Юдін, головний спеціаліст І.В. Баламут. 
 
Подяки обласного комітету Профспілки надіслані Бердянському, 
Мелітопольському міським відділам освіти, Василівському, Пологівському 
районним відділам освіти, Заводському територіальному відділу освіти м. 
Запоріжжя; Бердянській, Мелітопольській міським організаціям Профспілки, 
Василівській, Пологівській, Заводській у м. Запоріжжі районним організаціям 
Профспілки; головним суддям змагань Дюжикову Ю.О., Білкі Р.О., Сапеткі 
В.В., Шестопал О.А., Кулінічу В.В.; керівникам закладів – Мелітопольської 
ЗОШ №4, Василівського фізкультурно - оздоровчого комплексу, Пологівської 
ДЮСШ, Бердянської СШ №16, Запорізької ЗОШ № 33 Заводського району за 
створення належних умов для проведення змагань. 
 
19 квітня у новозбудованому спортивному комплексі Запорізької гімназії №71 
та гімназії “Алеф” відбувся фінал обласної профспілкової спартакіади. 
 
В ньому прийняли участь команди переможці зональних етапів спартакіади з 
Василівського, Пологівського, Приморського, Якимівського районів, 
Комунарського району м. Запоріжжя. 
 
При відкритті заходу учасників привітали заступник голови обласної 
організації Профспілки Юдін Ю.І., заступник директора Департаменту освіти і 
науки Запорізької ОДА Сороченко О.В., начальник територіального відділу 
освіти Вознесенівського району м. Запоріжжя Кичата І.І., голова 
Вознесенівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України Шиманиця Т.О. 
 
Збірні команди змагалися з 4 видів спорту: шахи, легка атлетика (крос), 
настільний теніс, міні-футбол. 
 
Переможцями у командній першості за видами спорту стали: 
 
— шахи 
 
    І місце – Якимівський район 
    ІІ місце – Приморський район 
    ІІІ місце – Василівський район 
 
— легка атлетика 
 
    І місце – Комунарський район 
    ІІ місце – Василівський район 
    ІІІ місце – Пологівський район 



— настільний теніс 
 
    І місце – Приморський район 
    ІІ місце – Пологівський район 
    ІІІ місце – Комунарський район 
 
— міні-футбол 
 
    І місце – Комунарський район 
    ІІ місце – Приморський район 
    ІІІ місце – Василівський район 
 
Вони отримали спільні Почесні грамоти Департаменту освіти і науки 
Запорізької ОДА та комітету Запорізької обласної організації Профспілки, 
профспілкові виплати. 
 
У наполегливій боротьбі за першість у загальному заліку спартакіади боролися 
збірні команди Приморського і Комунарського у м. Запоріжжі районів. 
Команда Комунарського району стала переможцем обласної освітянської 
спартакіади. Друге місце посіла збірна команда Приморського району. Третіми 
стали освітяни Василівського району. 
 
Четверте місце у команди Якимівського району, п’яте – у пологівчан. 
 
Переможці обласної спартакіади нагороджені спільними Почесними грамотами 
Департаменту освіти і науки ОДА, кубками. 
 
Команда-переможець змагань з міні-футболу Комунарського району 
прийматиме участь у змаганнях з футзалу Всеукраїнської профспілкової 
спартакіади працівників освіти і науки в м. Києві 14-16 травня. 
 
За високий рівень підготовки і створення належних умов для проведення 
фінального етапу спартакіади Вознесенівська РО Профспілки, гімназія №71, 
ТВО Вознесенівського району м. Запоріжжя отримали подяки комітету 
обласної організації Профспілки. 
 
Всі етапи спартакіади мали належний медичний супровід. Мав місце лише один 
випадок травмування гравця в міні-футбол на зональних змаганнях у 
Бердянську (забій голови, легкий струс мозку). Йому було надано невідкладну 
допомогу. Інші незначні травми були отримані в іграх з міні-футболу. Рівень 
травматизму під час спартакіади можна охарактеризувати як низький. 
 
Районні спартакіади та обласний етап широко висвітлювались на сайті ЗОО 
ППОНУ. 23 лютого на сайті був розміщений анонс спартакіади, 3 квітня 
розміщено статтю про підсумки зонального етапу, 20 квітня – про підсумки 



обласного фінального етапу спартакіади. Стаття про обласну спартакіаду також 
розміщена на сайті ЦК ППОНУ 23 квітня 2018 року. Статті про деякі районні та 
міські спартакіади висвітлювались у районних та міських газетах, в мережі 
фейсбук. Репортаж про зональний етап у м. Бердянську пройшов по місцевому 
телебаченню та розміщений на сайті ЗОО ППОНУ. 
 
 
Голова постійної комісії обкому Профспілки 
Остапенко Р.М. 


