
         Звіт про роботу методичного об’єднання естетичного циклу за 2019-2020 н. р.  
                                                                        Бойко З.І. 

Районні змагання  

І м. -  ІІ м - Шахи ОТГ 

І м. – «Сool Games» 2009-2010 р.н. 

І м. – «Сool Games» 2002-2005 р.н. 

І м. – «Сool Games» 2002-2005 р.н. змагання ОТГ 

ІІ м. – «Сool Games» 2009-2010 р.н. змагання ОТГ 

І м. – Стрітбол дівчата 2002-2004 р.н. 

ІІ м. – Стрітбол дівчата 2005 р.н. 

І м. – Волейбол дівчата 2003 р.н. 

І м. – Волейбол дівчата 2006 р.н. 

Обласні змагання (зональні) 

ІІІ м. Шахи 

І м. – «Сool Games» 2002-2005 р.н. 

ІІ м. – Стрітбол дівчата 2002-2004 р.н. 

ІІІ м. – Волейбол дівчата 2003 р.н. 

ІІІ м. – Волейбол дівчата 2006 р.н. 

 

Фінальні обласні змагання 

ІІ м. – «Сool Games» 2002-2005 р.н. 

 

                                                                        Бойко О.І. 

Районні змагання  

І м. – Настільний теніс ОТГ 

ІІІ м. – футбол «Шкіряний м’яч (2009р.н.) 

ІІ м. - футбол «Шкіряний м’яч (2008р.н.) 

ІІ м. - футбол «Шкіряний м’яч (2007р.н.) 

ІІ м. - футбол «Шкіряний м’яч (2006р.н.) 

ІХ м. змагання «Інгульчанка» 

ІІ м. – «Сool Games» 2006-2008 р.н. 

І м. – футзал 5 кл. ОТГ 

І м. – футзал 5 кл. (районні) 

І м. – стрітбол юнаки 2002-2004 р.н. 

І м. – стрітбол юнаки 2005 р.н. і молодші 

ІV м. – волейбол юнаки 2003 р.н. і молодші 

І м. – волейбол юнаки 2006 р.н.  

Обласні змагання (зональні) 

ІІІ м. – настільний теніс 

ІІІ м. – футзал5 кл. 

ІV м. – стрітбол юнаки 2002р.н. 

ІІІ м. – стрітбол юнаки 2005 р.н. 

Фінальні обласні змагання 

ІХ м. – спортивний туризм           

                                                                  Ковпак А. В. 

1. Виступ на святі до Дня вчителя 

2. Виступ на конкурсі лідерів 

3. Виступ на новорічних ранках та заходах 

4. Участь у заході ОТГ «Свято Масляна» 

5. Виступ на святі до 8 Березня 

                                                               Пилипейко Г. І. 

ІІ м. – районна олімпіада з трудового навчання Дін В. 9-А 

ІІ м. – районна олімпіада з трудового навчання Ващенко Є. 11 кл. 

Участь у районних змаганнях з початкового технічного моделювання, судно модельного та авіамодельного 

спорту 

І м. – Манько М. 4-Б 

ІІ м. – Жума Б. 4-Б 

Участь у підготовці та виготовленні експонатів на свято ОТГ «Свято Масляної» 

 

 

 



 

 

 


