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СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

2 лютого відбулися змагання з ги
рьового спорту в залік студентської 
спартакіади серед факультетів Тер
нопільського національного техніч
ного університету ім. І. Пулюя, в яких 
взяло участь 39 студентів з шести фа- 
кул ьтеті в (меха н і ко-тех нологічний
факультет був представлений дво
ма командами). Вдруге поспіль бо
ротьба розгортається за однаковим

сценарієм —  за лідерство в команд
ній боротьбі змагаються «механіки»
і «харчовики». Знову переможцями 
стали спортсмени першої команди 
МТФ, на 2-му місці —  команда ФХВ, 
на 3-му —  команда ФРК. В особисто
му заліку переможцями стали: Капе
люх Андрій (ФХВ), Гринчук Іван (ФХВ), 
Сірий Ігор (ФРК), Панасенко Василь 
(МТФ), Ванчура Василь (ФХВ), Ліпчин- 
ський Олександр (МТФ), Карпишин 
Степан (МТФ).

14-16 лютого проводились зма
гання з шахів в залік Університетської 
спартакіади серед факультетів. У зма

ганнях взяли участь 5 команд. Місця 
розподілились наступним чином: за 
додатковими показниками перемогу 
святкували шахісти ФКТ, 2 місце посі
ла команда МТФ, 3 місце —  ЕМФ.

Студентка факультету еконо
міки і підприємницької діяльнос
ті сноубордистка Дмитрів Оксана 
(гр. БПп-41) посіла II місце у Спор
тивних іграх України з зимових видів 
спорту у Буковелі. У змаганнях також 
брали участь та відзначились Бігу- 
няк Андрій (гр. СІ—51) і Паренна Ірина 
(гр. МБ-32).

27-29 березня відбулися зма
гання з шахів в залік обласної Спар
такіади серед ВНЗ ІІІ-І\/ р. а. Команда 
ТНТУ зайняла III місце. Особливо вда
ло виступили Лаврись Тарас (студент 
V курсу, МТФ) на 1-ій дошці та Бабій 
Наталя (студентка І курсу, ФКТ) на 4-ій 
дошці. Вони отримали бронзові ме
далі в особистому заліку.

30-31 березня в Палаці спорту 
«Текстильник» відбувся особисто- 
командний чемпіонат Тернополя з 
гирьового спорту. Норму кандида
тів в майстри спорту виконали сту
денти Мулярчук Богдан (гр. СН-22), 
Чайка Микола (гр. ПМ-21), Сірий Ігор 
(гр. ПМ-21). Чемпіоном Тернополя в 
категорії 70 кг став Чайка Микола, а 
призерами в інших вагових категорі
ях —  Капелюх Андрій (гр. ХС-11), Му
лярчук Богдан (гр. СН-22), Сірий Ігор 
(гр. ПМ-21), Деркач Андрій (гр. ХО-
31), Ліпчинський Олександр (гр. МВ-
32), Карпишин Степан (гр. МВ-41). Го- 
тував спортсменів до змагань викла
дач кафедри фізичного виховання і 
спорту, заслужений тренер України 
Кульчицький 3. Й.

31 березня кафедра фізичного 
виховання та спорту спільно з сту
дентським профкомом провели тур
нір імені Івана Пулюя з футзалу, во
лейболу, плавання, настільного тені
су та армспорту. В змаганнях взяли 
участь студенти нашого університе
ту, а також Тернопільського, Зборів- 
ського та Гусятинського технічних 
коледжів. Представники університе
ту здобули перемогу у чотирьох ви
дах з п'яти: плаванні, волейболі, тені
сі та армспорті. Щодо футзалу, то тут 
першими стали студенти Тернопіль
ського технічного коледжу. У загаль
ному заліку господарі турніру посіли
І місце, II місце виборола команда 
Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, 
а III місце —  Зборівського технічного 
коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя.

У Спартакіаді ТНТУ з легкоатле
тичного кросу, що відбулася 9 квітня 
найчисельнішими стали збірні елек
тромеханічного факультету та фа
культету комп'ютерних технологій. 
Студенти вище згаданих факультетів 
розіграли між собою першість —  пе
ремогу здобули бігуни ЕМФ. Третім 
призером стали легкоатлети ФХВ.

3-4 травня на бігових доріжках 
та секторах оновленого міського ста
діону Тернополя «королева спорту» 
зібрала кращих легкоатлетів Украї
ни, які навчаються у вишах нашої об
ласті. Серед майстрів спорту України, 
членів збірної команди нашої держа
ви не залишилися «в тіні» і студенти 
нашого університету. Високий ре
зультат у бігу на 5 000 м показав сту
дент групи РП-51 Михайло Смітюх. 
До речі, Михайло став бронзовим 
призером у легкоатлетичному кросі
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на дистанції 5 км на III студентських 
спортивних іграх серед ВНЗ ІІІ-І\/ р. а. 
Тернопільщини, що відбулися 19 
квітня. Значно покращив своє осо
бисте досягнення у бігу на 400 м пер
шокурсник Микола Малиш (ПМ-11). 
Сенсацією змагань стала перемога у 
фінальному забігу на 400 м Андрія Че- 
крія (КТ-22), який на останніх метрах 
дистанції «вирвав» перемогу у сту
дента ТНЕУ, майстра спорту України 
Артема Ахкозова. Третім фінішував 
ще один представник нашого універ
ситету Остап Пуківський (СНс-31). 
Бронзову нагороду завоювала наша 
команда в естафеті 4 х 100 м.

Студент групи БІм-51 факультету 
управління та бізнесу у виробництві 
Василь Худзік посів II місце у Кубку 
світу з єдиноборств серед спортив
них клубів з кікбоксингу, який прохо
див 4-8 жовтня у м. Ялта.

19 жовтня на базі факультету фі
зичного виховання ТИПУ ім. Я. Гнатю- 
ка відбулась XII обласна спартакіада 
між працівниками вищих навчаль
них закладів І—IV рівнів акредитації, 
присвячена Дню працівників освіти. 
У змаганнях з 8 видів спорту (перетя
гування линви, плавання, міні-футбол, 
волейбол, настільний теніс, шахи, ги
рьовий спорт, армспорт) 
брали участь 336 праців
ників з 10 навчальних за
кладів І—IV рівнів акреди
тації. Успішно виступили 
наші плавці і тенісисти, 
які у своїх групах вибо
роли перші місця. Збірна 
команда працівників з 
швидких шахів виборола 
друге місце, а команди з 
гирьового спорту, арм- 
ресл і н гу та футболу здобу- 
ли треті місця. Збірна ко
манда викладачів нашого 
університету посіла третє 
загальнокомандне місце.

Найкращі спортсмени-учасники зма
гань: Баран І. О. (волейбол), БунякО. А. 
(волейбол), Вальчак Н. В. (плавання), 
Кульчицький 3. Й. (гирьовий спорт), 
Стахів В. М. (армспорт), Мовчан Л. Т. 
(настільний теніс), Мельничук О. В. 
(футбол), Мосейко В. О. (футбол), 
Стухляк П. Д. (перетягування линви, 
армспорт), Окіпний І. Б. (настільний 
теніс), Подольський І. 3. (шахи), Фед- 
чишин О. Я. (плавання), Босюк О. М. 
(плавання).

22 жовтня стартувала Спартакіа
да ТНТУ серед факультетів. В Спарта
кіаді приймають участь збірні коман
ди 1-У курсів. Програма Спартакіади 
включає 11 видів спорту. Першими, 
22-25 жовтня, змагалися баскетбо
лісти. Перемогу в цьому виді спорту 
здобула команда ФРІ, другими були 
спортсмени ЕМФ, третіми —  МТФ.

27-28жовтня в ПС «Текстильник» 
відбувся чемпіонат області з класич
ного двоборства серед чоловіків та 
юніорів. Всього приймали участь у 
змаганнях 64 учасники.

Вдалими були виступи наших сту
дентів на чемпіонаті області з гирьо
вого спорту серед чоловіків. Чем
піоном області у ваговій категорії 
до 60 кг став студент гр. БФ-31 Ми

кола Босюк, другим у цій категорії 
був Андрій Капелюх з групи ХС-21. 
Срібними призерами стали: студент 
гр. МВ-42 Олександр Ліпчинський та 
студент гр. МВ-51 Степан Карпишин. 
Бронзові нагороди отримали студент 
гр. СН-32 Богдан Мілярчук і студент 
гр. РМ-31 Ігор Сірий. Норму канди
дата в майстри спорту виконав сту
дент гр. ХКп-51 Іван Гринчук. Готував 
команду до змагань майстер спорту 
України міжнародного класу з гирьо
вого спорту Зіновій Кульчицький.

20-22 листопада в ігровому за
лі спорткомплексу «Політехнік» про
ходили змагання з волейболу в залік 
Спартакіади ТНТУ ім. Івана Пулюя се
ред факультетів. В результаті напру
женої боротьби перемогу святкували 
студенти ФКТ, другими були студенти 
ФХМ, а третіми —  ФІС.

27 листопада відбулись змаган
ня з плавання в залік Спартакіади 
першокурсників. В особистому заліку 
переможцями і призерами стали: Са- 
віцький Андрій (ФКТ), Мельник Мак
сим (ФІС), Сагат Павло (ФБВ), Фолюш 
Віктор (ФБВ), Дубляниця Дмитро 
(ЕМФ), Островський Павло (МТФ).

В естафетному плаванні (4x50 м 
вільним стилем) І місце завоювала 

команда ЕМФ, другою 
була команда ФКТ. У ко
мандному заліку І місце 
посіла команда ФКТ (129 
оч.), II — ЕМФ (126 оч.), III
—  ФБВ (124 оч.).

28 листопада від
булися змагання з арм- 
спорту у залік студент
ської Спартакіади серед 
факультетів університету.
10 збірних команд змага
лись за перемогу. У під
сумку перемогла перша 
команда МТФ, другими 
були студенти ФХМ, а 
третіми —  ЕМФ-1.
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