
СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

15 лютого відбулися змагання 
з гирьового спорту в залік студент
ської спартакіади серед факультетів 
університету, в яких взяли участь 46 
студентів з п'яти факультетів. Осно
вна суперечка за лідерство в команд
ній боротьбі розгорнулася між «ме
ханіками» і «харчовиками». І лише 
після закінчення виступу учасників у 
категорії понад 90 кг визначився пе
реможець —  перша команда МТФ,
2-е місце посіла команда ФХВ, 3-є —  
команда МТФ-2. В особистому заліку 
переможцями стали Пушкар Михай
ло (МТФ), Гринчук Іван (ФХВ), Довгань 
Ігор (ФХВ), Горностай Олександр 
(ФХВ), Дрогальцев Володимир (МТФ), 
Ліпчинський Олександр (МТФ), Кар- 
пишин Степан (МТФ).

21-23 лютого відбулися змаган
ня в залік VI Літньої універсіади Тер
нопільської області серед ВНЗ ІІІ-М 
рівнів акредитації зі швидких шахів. 
Команда нашого університету 
№1 посіла третє місце. В осо
бистому заліку треті місця за
воювали Пронозюк Руслан, Ва- 
силюк Олена і Мельничук Оль
га. Тренер — 1.3. Подольський.

22 лютого відбулися зма
гання з армспорту в рамках VI 
Літньої універсіади Тернопіль
ського обласного управлін
ня з фізичного виховання та 
спорту МОНМС України з арм
спорту серед ВНЗ \\\-\\/ рівнів 
акредитації. Команда універ
ситету посіла третє місце се
ред дев'яти команд. Найкраще 
серед наших спортсменів ви
ступили Леськів Ігор (ФКТ); два

других місця, треті місця посіли Беньо 
Андрій (ФРК), Василів Віталій (ФПД), 
Петрук Богдан (ФХВ). Тренер —  Каз- 
мірчук І.В.

З 28 лютого до 4 березня 2011 
року відбувалася VI Літня універсіа
да з волейболу серед ВНЗ III—IV рівнів 
акредитації. Команда у складі Ратуш- 
няка Олега (гр. МЗ-41), Дутчака Тара
са (гр. ХСс-41), Ноги Володимира (гр. 
МРс-41), Томашевського Андрія (гр. 
ЕС-51); Гандзюка Олександра (гр. КА- 
41) та Голуба Олександра (гр. КА-21) 
посіла друге місце серед семи ко
манд. Тренер —  Галіздра А.А.

1 березня відбулися командні 
змагання з настільного тенісу в залік 
студентської спартакіади серед фа
культетів університету. Перше місце 
виборола команда ФКТ у складі Жука 
Романа (гр. КА-41) і Середюка Мико
ли (гр. КТ-51); друге —  команда МТФ 
у складі Жука Василя (гр. М3-31) і Пе-

тровського Романа (гр. МЗ-21); третє
—  команда ЕМФ-1 у складі Щербатен- 
ка Юрія (гр. ЕЕ-21) і Бугая Юрія (гр. ЕЕ- 
21).

15-17 березня відбувалася VI Літ
ня універсіада України з настільно
го тенісу серед ВНЗ ІІІ-М р.а. Команда 
університету зайняла перше місце. 
Переможці —  Бедрійчук Віктор (ФБВ), 
Яськів Руслан (ФРК), Жук Руслан 
(ФКТ); Жук Василь (МТФ), Гупаловська 
Оксана (ФІС), Кравець Євгенія (ФКТ), 
Мороз Іванна (ФПД), Савчук Наталія 
(ЕМФ), Ткачук Інна (ФПД). Тренер —  
Надозірний Я.П.

23 березня відбулися змаган
ня з армспорту в залік студентської 
спартакіади серед факультетів ТНТУ 
ім. І. Пулюя. Цього року в змаганнях 
брала участь рекордна кількість учас
ників —  58 спортсменів із дев'яти ко
манд! Перше місце посіла команда 
ФПД, друге —  ФХВ, третє —  МТФ-1.

В особистому заліку в різ
них вагових категоріях пер
ші місця посіли Федор Ан
дрій (ФПД), Василів Віталій 
(ФПД), Шашура Денис (ФПД), 
Паламарчук Сергій (ФХВ), 
Леськів Ігор (ФКТ); другі міс
ця —  Дячук Дмитро (ФКТ), 
Гунчик Владислав (ЕМФ), 
Ліпніцький Віталій (МТФ-1), 
Томасюк Сергій (ФКТ), Федо- 
ник Павло (МТФ-2), Карпи- 
шин Степан (МТФ-1), Іванів 
Іван (ФРК); треті місця —  По- 
нятишин Ігор (ЕМФ), Варен- 
чак Василь (ФІС), Черева
тий Микола (ФБВ), Деркач 
Андрій (ФХВ), Хмелик Тарас



(МТФ-1), Лаба Назарій (ФКТ).
ЗО березня відбулися змагання 

з плавання в залік спартакіади ТНТУ 
ім. Івана Пулюя, у яких брали участь 
68 студентів з семи факультетів. Пере
можцями та призерами змагань ста
ли: Колач Анастасія (ФІС) —  50м в/с, 
Павлюк Мирослава (ФКТ) —  50м в/с, 
Паренна Ірина (МТФ) —  50м в/с, Ан- 
тонюк Олександр (МТФ) —  50м в/с, 
Галатович Дмитро (МТФ) —  50м в/с, 
Чепига Володимир (МТФ) —  50м в/с, 
Левченко Євгенія (ФБВ) —  50м н/с, 
Антонюк Андрій (ФІС) —  50м н/с, Ко
ліно Сергій (ФБВ) —  50м н/с, Брош
ко Михайло (ЕМФ) —  50м н/с, Линва 
Світлана (ФХВ) —  50м брас, Антонюк 
Олександр (МТФ) —  50м брас, Куль- 
чицький Іван (ФХВ) —  50м брас, Джи- 
вак Тарас (ФБВ) —  50м брас.

В естафетному плаванні 4x50м в/с 
перше місце зайняла комада МТФ, 
другою була команда ФХВ, третьою
—  ФІС. У загальнокомандному заліку 
переможцями стали студенти коман
ди МТФ, другими були студенти ФІС, 
третіми —  ФХВ.

12-13 квітня відбувалися змаган
ня з плавання серед вищих навчаль
них закладів III—VI рівнів акредитації 
в залік VI Літньої універсіади. У зма
ганнях взяли участь 5 збірних команд 
вищих навчальних закладів Тернопо
ля. До складу команди-переможниці
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(МТФ), Карп Іван (ФКТ), Шимчук Артем 
(ФКТ), ІІІелепило Олег (МТФ), Вальків 
Олег (ФБВ).

Команди до змагань готували зав. 
кафедри фіз. виховання і спорту Кур
ко Я.В. та ст. викладач кафедри Федчи- 
шин О.Я.

20 квітня відбулася спартакіа
да університету з легкоатлетичного 
кросу серед факультетів. У змаган
нях брали участь понад 70 учасників. 
В особистій першості серед дівчат пе
реможницею стала Людмила Михай- 
лишин (ЕМ-41), другою фінішувала 
Ольга Лазута (БП-21), третьою —  Ма
рія Синейко (БО-11). Серед юнаків 
трійка призерів така: Михайло Смітюх 
(РТ-41), Тарас Дорош (ЕЕ-11), Михай
ло Бабій (МБ-11). У командному заліку 
перемогла збірна ЕМФ, друге місце у 
ФХВ, третє — ФКТ.

28 квітня відбулися змагання з 
легкоатлетичного кросу у залік VI Літ
ньої універсіади області серед ВНЗ III-
IV рівнів акредитації. Срібну медаль у 
бігу на 3000 м завоювала ст. гр. БП-21 
Ольга Лазута, бронзовим призером у

ТНТУ-1 уві
йшли: Анто
нюк Олек
сандр (МТФ), 
Г а л а т о в и ч  
Д м и т р о  
(МТФ), Рен- 
кас Дмитро 
(ФКТ), Чепига 
Володимир 
(МТФ), Лев
ченко Євгенія
(ФБВ), Анто

нюк Андрій (ФІС), Воронцов Богдан 
(ФРК), Кульчицький Іван (ФХВ), Кінаш 
Дмитро (ФХВ), Дживак Тарас (ФБВ), 
Верещук Віталій (ФІС), Гайда Назар 
(ФІС), Шинкар Олег (ФХВ), Юрчак Ан
дрій (ФРК).

Третє місце посіла команда ТНТУ-2, 
до якої входять: Гевко Тарас (ФІС), 
Хом'яківський Павло (ФХВ), Колач 
Анастасія (ФІС), Загребельний Воло
димир (ФХВ), Коліно Сергій (ФБВ), Мі- 
лян Максим (ФКТ), Вітрук Ігор (ФІС), Ві- 
трук Роман (ФІС), Когут Микола (МТФ), 
Левицький Назар (МТФ), Шмігель Ігор
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бігу на 5000 м став студент гр. МБ-21 
Назар Іваськів.

11, 16-17 травня відбувалися 
змагання з футзалу в залік студент
ської спартакіади серед факультетів 
університету. Мірялися силами ко
манди восьми факультетів. Перемож
цями стала команда МТФ, друге місце 
посіла команда ФКТ, третє — ФРК. За 
переможців грали: Бойчук Ігор (ст. гр. 
МК-41), П'ятнічук Сергій (ст. гр. МР-41), 
Богословець Ігор (ст. гр.МЗ-41), Вен
гер Андрій (ст. гр. МЗ-21), Жук Олек
сандр (ст. гр. МЗ-21), Керекеша Андрій 
(ст. гр. МР-41, Гладиш Володимир (ст. 
гр. М И  2), Стрілков Роман (ст. гр. МІ- 
12), Бігун Андрій (ст. гр. МІ-12).

12-13 травня були проведені 
змагання з техніки пішохідного туриз
му в залік спартакіади серед факуль
тетів нашого університету. Перемогу 
здобула команда ФКТ, II місце —  ФРК,
III місце —  ЕМФ. Вдало виступила ко
манда ФБВ, більшість у якій станови
ли дівчата. За результатами змагань 
Шемлей Ірина та Кирея Наталя запро
шені в збірну університету.

20-21 травня відбулись облас
ні змагання з техніки 
спортивного туриз
му серед ВНЗ ІІІ-І\/ р.а.
Студенти змагалися на 
двох дистанціях: ко
мандна смуга перешкод 
та естафета. Втретє по
спіль команда нашого 
у н і верситету здобула 
перемогу і піднімала 
національний прапор 
на відкритті змагань та 
опускала його при за
критті.

27-30 травня у 
м. Дніпродзержинську 
відбувалася X Літня уні
версіада України з пла
вання. У змаганнях бра

ли участь 59 збірних команд з плаван
ня вищих навчальних закладів Украї
ни. Збірна команда нашого універси
тету у своїй підгрупі (університети з 
чисельністю студентів денної форми 
навчання до 5тисяч) виборола перше 
місце. У змаганнях брали участь сту
денти: Антонюк Олександр (МТФ), Ан
тонюк Андрій (ФІС), Галатович Дмитро 
(МТФ), Ренкас Дмитро (ФКТ), Чепига 
Володимир (МТФ), Левченко Євгенія 
(ФБВ), Кінаш Дмитро (ФХВ), Юрчак Ан
дрій (ФРК).

Тренери —  к.м.н. Курко Я.В. та ст. 
викл. Федчишин О.Я.

У першу суботу вересня, напере
додні Дня фізичної культури і спор
ту, обласний центр фізичної культури
і спорту інвалідів «Інваспорт» тради
ційно проводив змагання з легкоат
летичного кросу. Серед переможців 
є і вихованка доцента кафедри фізич
ного виховання та спорту Салука І.А.
—  студентка групи СІ-31 Зоряна За- 
веруха, яка виборола І місце серед 
дівчат.

9 жовтня у змаганнях з легкоат
летичного кросу в рамках спартакі
ади першокурсників напружена бо
ротьба тривала до останніх метрів 

дистанції, яку най
швидше подолала 
Оксана Олійник 
(ПМ-11), другою 
фінішувала Юлія 
Рарок (КА-11), 
третьою —  Тетя
на Пітура (БМ-11). 
У два рази довшу 
дистанцію серед 
юнаків з великим 
відривом виграв 
також студент гру
пи ПМ-11 Микола 
Малиш. Друге міс

це посів Володимир Лучко 
(ЕМЕ-11) і замкнув трійку 
призерів Святослав Пала
марчук (КА-11).

У командному заліку 
серед факультетів перше 
місце вибороли студен
ти ФКТ, друге —  ФІС, 3 —  
ФБВ.

За підсумками спар
такіади першокурсників 
перше місце здобув фа
культет комп'ютерних тех
нологій, друге —  елек
тромеханічний, третє —  
механіко-технологічний.


