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Про підсумки участі збірних команд
вищих навчальних закладів І-П рівнів
акредитації у студентських спортивних
іграх 2016-2017 навчального року.
Відповідно до Положення «Про студентські спортивні ігри
Тернопільського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України» на протязі 2016-2017 навчального року
проводились студентські спортивні ігри серед ВНЗ 1-П р.а. з восьми видів
спорту, в яких приймали участь сім навчальних закладів, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України , а саме :
Технічний коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя,
Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя, Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені
Олександра Барвінського, Гусятинський коледж Тернопільського національного
Технічного університету імені Івана Пулюя, Тернопільський коледж харчових
технологій і торгівлі, Кременецький лісотехнічний коледж та Галицький коледж
імені В’ячеслава Чорновола.
Стабільні результати на протязі останніх років показують збірні команди з
видів спорту Технічного коледжу Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя (директор Калушка В.П., керівник фізвиховання
Когут Т.Л.), Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра
Барвінського (директор Пахолок Р.І., керівник фізвиховання Федоришин Б.А.),
Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя (директор Зеленський К.В., керівник фізвиховання
Шовдра І.Р.),
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (директор
Баб’юк М.П., керівник фізвиховання Залюбовська М.В.).
Переможцями у видах спорту стали спортсмени:
- Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя – з легкої атлетики та
волейболу (юнаки);
- Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра
Барвінського з настільного тенісу (дівчата);

- Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола – з волейболу (дівчата)
- Кременецького лісотехнічного коледжу – з настільного тенісу (юнаки),
футзалу;
- Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя – з легкоатлетичного кросу;
- Зборівського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя – зі спортивного туризму.
Призові місця з видів спорту вибороли студенти Технічного коледжу
ТНТУ імені Івана Пулюя – з волейболу (дівчата), легкоатлетичного кросу,
Чортківського гуманітарно-педагогічного
коледжу імені Олександра
Барвінського – з легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, волейболу (юнаки
та дівчата), Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі – з
настільного тенісу (юнаки), Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя –
з настільного тенісу (юнаки та дівчата), легкої атлетики, футзалу, Зборівського
коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя – з волейболу (юнаки), Галицького коледжу
імені В’ячеслава Чорновола - з футзалу, спортивного туризму, настільного
тенісу (дівчата), Кременецького лісотехнічного коледжу - зі спортивного
туризму.
На підставі вищевикладеного ,Н а к а з у ю :
1. Результати студентських спортивних ігор 2016-2017 навчального року –
затвердити (таблиця додається).
2. Відзначити успішний виступ та нагородити Кубком і дипломом першого
ступеня Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, дипломом другого
ступеня Гусятинський коледж ТНТУ імені Івана Пулюя та Чортківський
гуманітарно - педагогічний коледж імені Олександра Барвінського та
третього ступеня – Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола.
3. Нагородження команд-переможців та призерів обласних студентських
спортивних ігор провести на засіданні обласного методичного об’єднання
керівників і викладачів фізвиховання ВНЗ І-ІІ р.а.
4. З метою подальшої активізації спортивно-масової роботи та залученню
додаткових коштів на ці цілі, вивчити питання щодо відкриття спортивних
клубів на базі навчальних закладів.
5. Даний наказ довести до відома керівників вищих навчальних закладів
1-П рівнів акредитації.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста
Тернопільського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України Шкабарницького В.М.
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