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СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

15-16 лютого на базі спортив
ного комплексу «Політехнік» прово
дилися II спортивні студентські ігри 
між ВНЗ \\\-\У рівня акредитації. Пер
ша команда університету у складі Бе- 
дрійчука Віктора (ФБВ, гр. БМп-51), 
Середюка Миколи (ФКТ, гр. КАп-41), 
Гупаловської Оксани (ФІС, гр.СН-21) 
та Кравець Євгенії (ФКТ, гр.КА-31) по
сіла загальнокомандне перше місце. 
Бедрійчук Віктор в особистому заліку 
виборов перше місце, а Гупаловська 
Оксана — друге. Друга команда за
йняла загальнокомандне друге місце. 
До її складу входили: Яськів 
Руслан (ФРК, гр.ПМп-41),
Жук Руслан (ФКТ, гр.КА-31),
Ткачук Інна (ФПД, гр. БФп- 
31), Мороз Іванна (ФПД, гр.
БК-11). Яськів Руслан в осо
бистому заліку був третім.

19 березня на базі 
спортивного комплек
су «Політехнік» відбули
ся змагання з гирьового 
спорту в залік студентської 
спартакіади серед факуль
тетів, в яких взяли участь 
39 студентів із шести фа
культетів. Лише після за
вершення виступу учасни

ків у категорії понад 90 кг визначився 
переможець у командній боротьбі. 
Ним стала перша команда МТФ, дру
ге місце посіла команда ФХВ, третє — 
команда МТФ-2.

В особистому заліку переможця
ми у порядку вагових категорій ста
ли: 60 кг — Халілов Різа (ФХВ); 65 кг 
— Гринчук Іван (ФХВ); 70 кг — Дудар 
Тарас (ФРК); 75 кг — Сьомер Володи
мир (ФКТ); 80 кг — Горностай Олек
сандр (ФХВ); 90 кг — Гаврилюк Воло
димир (МТФ); понад 90 кг — Середюк 
Василь (ФКТ).

Цього ж дня на базі спортивно
го комплексу «Політехнік» відбули
ся змагання з плавання, в яких взя
ло участь 40 студентів. В особисто
му заліку переможцями стали: Анто
нюк Олександр (гр. МКсп-41), Колач 
Анастасія (СП-21), Левченко Євгенія 
(БМ-31), Кульчицький Іван (ХС-21), 
Хом'яківський Павло (ХК-13). У ко
мандному заліку лідером стала ко-

манда МТФ, яка набрала 435 очок, 
другою була команда ФХВ (322 очки), 
третьою — ФІС (283 очки).

16-17 квітня відбулася спартакі
ада «Здоров'я», присвячена 50-річ- 
чю університету. У змаганнях брали 
участь 83 співробітники усіх факуль
тетів та АГЧ.

Перше місце посіли працівники 
ЕМФ, друге — ФХВ, третє — ФКТ.

З 12 до 16 квітня проходили
II Спортивні студентські ігри з волей
болу серед чоловічих команд ВНЗ
III -  IV рівнів акредитації. Серед вось
ми команд, які брали участь у цих 
змаганнях, збірна нашого універси
тету виборола друге місце. Срібними 
призерами стали: Томашевський Ан
дрій — гр. ЕС-41, Ратуш няк Олег — гр. 
M3-31, Нога Володимир — гр. МРс-31, 
Басарабович Віктор — гр. МТ-21, Ган- 
дзюк Олександр — гр. КА-31, Дорош 
Віктор — гр. ЕЕ-31, Дудик Богдан — 
гр. СНс-33, Дутчак Тарас — гр. КСс-33,

Молодовецький Юрій — 
гр. КТ-12, Майене Маріус
— гр. МО-21, Лесюк Ан
дрій — гр. БМ-21.

8 жовтня на базі ка
федри фізичного вихо
вання і спорту стартува
ла X Обласна спартакіада 
між працівниками вищих 
навчальних закладів I—IV 
рівнів акредитації, при
свячена Дню працівни
ків освіти. У змаганнях 
з 8 видів спорту брали 
участь 348 працівників з
12 навчальних закладів.
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Перше місце виборола збірна коман
да нашого університету, яка обійшла 
команду факультету фізичного вихо
вання ТИПУ та непереможну, до цьо
го часу, команду ТНЕУ.

Найкращі спортсмени— учасники 
змагань: Баран І. О. (волейбол); Буняк 
О. А.(волейбол); Кульчиць- 
кий 3. ЙДгирьовий спорт); 
Казмірчук І. В. (армспорт);
Курко Я. В. (плавання); Мов- 
чан Л. Т. (шахи); Мельни- 
чук О. В. (футбол); Мосейко 
В. О. (футбол); Стухляк П. Д. 
(перетягування линви, на
стільний теніс); Окіпний І. Б. 
(настільний теніс); Подоль- 
ський І. З.(шахи); Федчишин 
О. Я. (плавання); Яцків І. М. 
(плавання).

9 жовтня у лісі с. Кут- 
ківці проходив Чемпіонат 
області з легкоатлетичного 
кросу. У змаганнях серед 
юніорок на дистанції 2000 
м друге місце посіла ст. гр.
БП-21 Лазута Ольга. Серед 
жінок, які долали 3000 м, ст.

гр. ЕМ-41 Михайлишина Люд
мила стала чемпіонкою. Днем 
раніше обласний центр з фі
зичної культури і спорту «Ін- 
васпорт» проводив аналогічні 
змагання. І тут також відзначи
лися наші студенти. Срібними 
призерами стали Заверуха Зо
ряна (СІ-22) та Бабій Ігор (КА- 
21). Радість перемоги розділив 
їхній наставник І. А. Салук.

8-10 листопада проходи
ли змагання з волейболу се
ред факультетів у залік Спарта
кіади університету. Перше міс
це посіла команда механіко- 
технологічного факультету, 
друге — електромеханічно

го, третє — факультету переробних і 
харчових виробництв.

23-24 листопада стартував пер
ший тур особисто-командного Чем
піонату Тернопільської області з на
стільного тенісу серед студентів ВНЗ

І -  IV рівнів акредитації Тернополя та 
області у 2010 — 2011 н. р. У парному 
розряді серед юнаків перше місце по
сіла команда нашого університету у 
складі Яськіва Руслана (ст. гр. ПМ-51) 
і Сердюка Миколи (ст.гр. КТ-51). Друге 
місце виборола також наша команда 
у складі Жука Руслана (ст. гр. КТ-41) і 
Жука Василя (ст. гр. М3-31). Серед ді
вчат команда у складі Гупаловської 
Оксани (ст. гр. СН-31) та Кравець Єв
генії (ст. гр. КТ-41.) посіла третє місце. 
У змішаному розряді команда універ
ситету зайняла перше місце — пере
можцями стали Гупаловська Оксана 
і Жук Василь. В особистих змаганнях 
серед юнаків перше місце посів Ясь
ків Руслан; третє — Жук Василь. Се
ред дівчат третє місце здобула Гупа
ловська Оксана. До змагань команду 
готував старший викладач кафедри 
фізичного виховання і спорту Надо- 
зірний Я. П.

26 листопада відбулися зма
гання з плавання в залік 
Спартакіади першокурс
ників університету. В осо
бистому заліку переможця
ми стали: Линва Світлана, 
ст. гр. ХО-11 (50 м в/с), Гру
ша Ганна, ст. гр. ХО-11 (50 
м н/с), Антонюк Андрій, ст. 
гр. СІ-11 (50 м в/с; 50 м н/с; 
50 м бат.), Шмігель Ігор, ст. 
гр. МИ 1 (50 м брас). В еста
фетному плаванні (4 х 50 м 
в/с) перше місце посіла ко
манда ФКТ, другою була ко
манда МТФ, третьою — ФІС. 
У командному заліку пер
ше місце виборола коман
да МТФ (120 очок), друге — 
ФХВ (98 очок), третє — ФІС 
(93 очок).


