
-З  лютого в шаховому клу- 
бі «Гамбіт» відбувся чем-

I  піонат Тернопільської об
ласті серед юнаків та дівчат віком 
до 20 років. У рамках підготовки до 
студентської Універсіади в цих 
змаганнях чемпіонами стали сту
денти другого курсу факультету 
комп'ютерних технологій Назарта 
Наталя Бабій.

4-7  березня в залік VII літньої 
Універсіади серед ВНЗ \\\-\У р.а. 
відбулися змагання з баскетболу. 
Чоловіча збірна команда універ
ситету у фіналі поступилася пер
шій команді Тернопільського на
ціонального економічного універ
ситету, яка виступає у вищій лізі 
України. Наша команда посіла по
чесне друге місце. Тренер коман
ди-ст. вик. В.С.Третьяк.

Не тільки постійно залучати сту
дентів до занять фізичною культу
рою, ведення здорового способу 
життя, але й самому активно зай
матися руховою активністю має за 
правило доцент кафедри фізич
ного виховання і спорту Іван Са- 
лук. Підтвердженням тому є його 
особиста участь у чемпіонаті Укра
їни з легкої атлетики серед ветера- 
нів, що відбувся у Києві. В бігу на 
60 метрів у віковій групі 45 -  49 
років наш викладач посів 2 місце.

11-12 березня проходили зма
гання з плавання серед ВНЗ \\\-\У  
р.а. в залік VI літньоїУніверсіади. 
Дві збірні університету стали чем
піонами і срібними призерами цих 
змагань.

Перше місце посіла команда у 
такому складі: Кінаш Дмитро

(ФХМ), Савіцький Андрій (ФКТ), 
Левченко Євгенія (ФБВ), Антонюк 
Андрій (ФІС), Мельник Максим 
(ФІС), Кульчицький Іван (ФХМ), 
Дживак Тарас (ФБВ), Пида Анато
лій (ФКТ), Гайда Назар (ФІС), 
Шинкар Олег (ФХВ), Шмігель Ігор 
(МТФ), Островський Павло (ФХМ), 
Федишин Віталій (МТФ), Гурський 
Дмитро (МТФ).

Друге місце посіла команда у 
такому складі: Воронцов Богдан 
(ФРК), Сагат Павло (ФБВ), Фолюш 
Віктор (ФБВ), Єфімов Олександр 
(МТФ), Верещук Віталій (ФІС), 
Мілян Максим (ФКТ), Забава Віта
лій (МТФ), Попадюк Оксана (ФКТ), 
Богуславський Влад (ФІС), Гичка 
Павло (ЕМФ), Сєркін Ігор (МТФ), 
Козлов Олексій (ФКТ), Шимчук Ар- 
тем (ФКТ), Солоненко Михайло 
(ФРК).

13 березня відбувся турнір з 
вільної боротьби в залік VIІ літньої 
Універсіади серед ВНЗ 111-І V р.а. 
Команда борців університету ста
ла бронзовим призером. У ваговій 
категорії до 96 кгпермігст. гр. БКп- 
41 Лещишин Андрій. Треті місця у 
своїх категоріях здобули ст. гр. БМ-
11 Вівсяний Іван, ст. гр. ХО-51 
ГонтарукТарас, ст. гр. МІ-11 Хвед- 
чук Сергій та ст. гр. МЗ-11 Василь 
Соловій. Готував команду до зма
гань доцент кафедри фізичного 
виховання і спорту Теплий А.М.

13 березня відбулися змагання 
з гирьового спорту в залік Універ
сіади ТНТУ ім. І.Пулюя серед фа
культетів. У командному заліку пе
ремогла команда ФХМ, 2 місце по
сіла команда ФРК, 3 місце -  МТФ.

У вагових категоріях переможця
ми стали: до 60 к г -  Капелюх Ан
дрій (ФХМ), до 65 к г -  Полупанов 
Вадим (ФРК), до 70 к г -  Сірий Ігор 
(ФРК), до 75 к г -  Радзібаба Василь 
(ФХМ), до 80 кг-Д е р ка ч  Андрій 
(ФХМ), до 90 кг -  Сусь Сергій 
(ФХМ), +90 кг-Ліпчінський Олек
сандр (ФХМ).

19-21 березня пройшли зма
гання з настільного тенісу в залік 
VII літньоїУніверсіади області се
ред ВНЗ \\\-\У р.а. Наша команда в 
складі ст.гр. МЗ-51 Жука Василя, 
ст.гр. РМ-21 Деркача Романа, ст.гр. 
СН-51 Гупалович Оксани, ст.гр. 
ЕМ-41 Савчук Наталі виборола 
друге місце в командному заліку. 
Готував команду до змагань ви
кладач кафедри фізичного вихо
вання і спорту Надозірний Я.П.

26 березня відбулися змагання
з гирьового спорту в залік VII літ-
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ньої Універсіади області серед 
ВНЗ III- IV р.а. Перші 2 місця посі
ли дві команди нашого універси
тету. В особистому заліку перемо
гу у своїх вагових категоріях отри
мали: ст. гр. ХС-21 Сірий Ігор, ст.гр. 
РМ-31 Гринчуківан, ст. гр.ХКп-51 
Чайка Микола, ст. гр. РМ-31 Сусь 
Сергій, ст. гр. МІ-32 Ліпчінський 
Олександр. Готував команду до 
змагань заслужений тренер Украї
ни Кульчицький З.Й.

27-30 березня у м. Дніпродзер- 
жинську проходила XI літня Уні
версіада України з плавання. У 
змаганнях брали участь 59 най- 
сильніших збірних команд з пла
вання вищих навчальних закладів 
України. Збірна команда нашого 
університету у своїй підгрупі вибо
рола 7-ме місце. У загальноко
мандному заліку збірна області 
посіла 19 місце. У змаганнях бра
ли участь студенти: Кінаш Дмитро 
(ФХМ), Савіцький Андрій (ФКТ), 
Антонюк Андрій (ФІС), Мельник 
Максим (ФІС), Кульчицький Іван 
(ФХМ), ДживакТарас (ФБВ), Пида 
Анатолій (ФКТ), Шинкар Олег 
(ФХВ), Воронцов Богдан (ФРК), 
Сфімов Олександр (МТФ), Вере- 
щук Віталій (ФІС). Команди до 
змагань готували зав. кафедри 
фіз. виховання і спорту Курко Я.В. 
та ст. викладач кафедри Федчи- 
шинО.Я.

ЗО березня відбулися змагання
з футзалу, скраблу, шахів та швид
кої гри у футбол на комп'ютері се
ред студентів-іноземців. У змага
ннях взяли участь 50 студентів 
Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пу-

люя. Перше місце виборола збір
на команда 2-го курсу. Перемож
ців змагань привітав та нагородив 
грамотами декан факультету Ко- 
валюкБ.П.

2 квітня проходили змагання з 
армспорту серед вищих навчаль
них закладів \\\-\У  р. а. в залік VII 
літньоїУніверсіади. Збірна коман
да нашого університету зайняла 
почесне II місце. У складі команди 
ТНТУ брали участь спортсмени: 
Дячук Дмитро, Леськів Ігор, Дзю
бак Роман, Дзюбак Святослав, 
Гнатишин Ростислав, Ліпніцький 
Віталій, Яковенко Микола, Шми- 
гельський Андрій, Богуцький Бог
дан, Мельничок Тарас, Хмелик 
Андрій. Тренер команди -  ст. ви
кладач кафедри фізичного вихо
вання і спорту Казмірчук І.В.

8-12 квітня проводилася спар
такіада «Здоров'я» серед профе- 
сорсько-викладацького складу та

співробітників  нашого ун івер
ситету. У змаганнях взяли участь 
72 працівники (сім факультетів та 
АГЧ). У загальнокомандному залі
ку І місце зайняв факультет маши
нобудування та харчових техно
логій, II місце -  електромеханіч
ний факультет, III м ісце-факуль
тет комп'ютерних технологій.

З 15 до 21 квітня в університеті 
проводили тиждень здорового 
способу життя. Організаторами 
заходу виступили активісти сту
дентської ради та студентського 
профкому ТНТУ. Мета заходу по
лягала у популяризації ведення 
здорового способу життя серед 
молоді, антирекламі шкідливих 
звичок та у можливості приверну
ти увагу кожного студента до про
блем охорони здоров'я. Здоровий 
спосіб життя -  це модно й круто!

16 квітня 2013 року відбулись 
змагання з легкоатлетичного кро
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су в залік Спартакіади універси
тету серед факультетів. Серед дів
чат на дистанції 1000 м перемог
ла Людмила Михайлишина (ЕМФ). 
Другою фінішувала Оксана Олій
ник (ФРК). Серед юнаків вдвічі 
довшу дистанцію найшвидше по
долав першокурсник Дмитро Юр- 
чик (ФІС), друге та третє місце по
сіли спортсмени з ЕМФ Тарас До- 
рош та Віктор Лучко. Серед фа
культетів І місце посіла команда 
ЕМФ; II м іс ц е -Ф ІС ; III м іс ц е - 
ФБВ.

26 квітня відбувся турнір з фут
болу на Кубок факультету між усі
ма курсами електромеханічного 
факультету. Участь у змаганнях 
взяли команди усіх курсів факуль
тету. Перемогу в турнірі здобув 
третій курс (групи ЕЕ і ЕС). Пере
можці та призери були нагородже
ні грошовими преміями та дипло
мами.

27 квітня відбувся ун іверси
тетський турнір імені Івана Пулюя. 
У турнірі взяли участь студенти Гу- 
сятинського, Зборівського, Техніч
ного коледжів та нашого універ
ситету. Програма змагань вклю
чала пять видів спорту: міні-фут- 
бол, волейбол, плавання, швидкі 
шахи, перетягування линви. Впер
та боротьба велась у всіх видах 
програми. У підсумку перемогла 
команда Тернопільського націо
нального технічного університету 
імені Івана Пулюя, другими стали 
студенти Технічного коледжу, тре
тіми -  студенти Зборівського ко
леджу. Студенти Гусятинського 
коледжу впевнено перемогли у 
змаганнях з міні-футболу.

14-15 травня відбулися змага
ння з техніки пішохідного туризму 
в залік Спартакіади ТНТУ ім. І.Пу
люя серед факультетів. Зі склад
ною дистанцією найкраще впора
лися студенти ФБВ, другими були 
студенти ФІС, а третіми -  ЕМФ.

29-30 квітня проходила VII Уні
версіада з легкої атлетики серед 
ВНЗ III -  IV р.а. У бігу на 400 м цілко
виту перемогу здобули наші спортс- 
мени: Андрій Чекрій (КТ-32) -  1 
місце, Остап Пуківський (СНс-41)
-  2 місце, Микола Малиш (ПМ-21) 
-З  місце.

28 вересня на базі кафедри фі
зичного виховання і спорту відбу
лися змагання з футзалу, баскет
болу, шахів та настільного тенісу, 
присвячені дню незалежності Ні
герії. У змаганнях, окрім наших 
студентів брали участь збірні ко
манди Тернопільського держав

ного медичного університету імені
І.Я. Горбачевського, Тернопільсь
кого національного економічного 
університету. Збірна команда Ні
герії нашого університету вибо
рола перші місця у змаганнях з 
шахів, настільного тенісу та другі 
місця у змаганнях з футзалу, бас
кетболу і здобула загальнокоманд
ну перемогу.

Завершення легкоатлетичного 
сезону 2013 року стало успішним 
для студентів нашого універси
тету. Першим стартом був чемпіо
нат Тернопільської області з лег
кої атлетики 19-20 вересня. Двічі 
на п'єдестал підіймався Андрій 
Чекрій (КА-41), здобувши «брон
зу» у бігу на 200 м та «золото» -  на 
400 м серед дорослих. Серед юні
орів у бігу на 400м, третім фінішу
вав першокурсник Максим Закіт- 
нюк (С І-11). Через тиждень, у
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польському місті Кросно (Підкар
патського воєводства) Андрій зу
мів вибороти друге місце на дис
танції у 400 м.

2-3  жовтня 2013 року на Тер
нопільському міському стадіоні 
проводилася відкрита першість 
Західного регіону з легкої атлети
ки серед ВНЗ \\\-\У рівнів акре
дитації. Наполегливість та спор
тивний характер проявив Максим 
Закітнюк, який серед більш ніж 20 
учасників завоював «бронзу», 
поступившись лише досвідчено
му спортсмену з Чернівецького 
національного університету імені 
Ю. Федьковича та нашому Андрію 
Чекрію. 2-ге місце в бігу на 200 м 
посів Микола Фіялковський (СН- 
21).

15 жовтня студенти універси
тету провели велопробіг з нагоди 
Дня українського студента. До сту
дентів звернувся проректор з нау
ково-педагогічної роботи Степан 
Дячук, який привітав студентство, 
підтримав їх ініціативу розвитку 
велоспорту у Тернополі та здоро
вого активного способу життя мо
лодих людей. Таку ж думку висло
вила і заступник начальника управ
ління у справах сім'ї, молодіжної 
політики і спорту Тернопільської 
міської ради Ольга Заверуха.

16-17 жовтня відбулися змага
ння з техніки пішого туризму в за
лік Спартакіади першокурсників 
ТНТУ. У підсумку в командному 
заліку перемогла команда ФБВ, 
другими стали спортсмени ФІС, 
третіми-ФРК.

З метою популяризації фізичної 
культури і спорту та пропаганди

здорового способу життя серед 
працівників ВНЗ міста й області 26 
жовтня на базі кафедри фізич
ного виховання і спорту відбулася 
XIII обласна спартакіада між пра
цівниками вищих навчальних зак
ладів 1-ІV рівнів акредитації, при
свячена Дню працівників освіти.

У загальнокомандному заліку 
збірна команда працівників нашо
го університету виборола 2-ге міс
це. Найкращі спортсмени-учасни- 
ки змагань: Кульчицький З.Й. (І 
місце з гирьового спорту); Стахів 
Василь (І місце з гирьового спорту 
та армспорту); Босюк О.М. (І місце
з плавання); Вальчак Н.В. (І місце
з плавання); Федчишин О.Я. (І міс
це з плавання); Мовчан Л.Т. (І міс
це з настільного тенісу); Окіпний
І.Б. (І місце з настільного тенісу).

29-30 жовтня відбулися змага

ння з волейболу в залік Спарта
кіада ТНТУ ім.І.Пулюя серед пер
шокурсників. Перемогла команда 
МТФ, 2 місце посіла команда ФКТ,
З місце-ФХМ.

19-20 листопада пройшли зма
гання з волейболу серед команд 
факультетів у залік Спартакіади 
ТНТУ ім.І.Пулюя. Чемпіонами ста
ла команда ФРК, друге місце посі
ла команда ФКТ, третє -  МТФ.

25 листопада відбулись змага
ння з плавання в залік Спартакіа
ди першокурсників. У змаганнях 
брали участь понад 70 студентів із 
семи факультетів. Учасники заз
начали, що головне для них у пер
шу чергу-добрий настрій, можли
вість спілкування та підтримки 
один одного. Призери та перемож
ці змагань були нагороджені гра
мотами.
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