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УДК 796:378(477.43)“2016”
А.В.Заікін, В.Б.Воронецький, А.О.Боднар, Д.М.Солопчук, І.І.Стасюк

Спортивні здобутки спортсменів університету
на міжнародних та всеукраїнських змаганнях у 2016 році:
досягнення, підсумки, проблеми
Сьогодні одним із беззаперечних показників престижу та авторитету
вищого навчального закладу є досягнення студентів у спортивних змаганнях
всеукраїнського та міжнародного рівнів. Водночас студентський спортивний
рух є потужним чинником освіти та виховання, формування характеру і світогляду молодої людини, зміцнення її здоров’я, набуття професійно важливих
і життєво необхідних якостей.
Відрадно, що спортсмени Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка щороку демонструють високі результати на
спортивних змаганнях різних рівнів і примножують кількість здобутих нагород. 2016 рік не став винятком. Студенти-спортсмени Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка взяли участь у багатьох
спортивних форумах, зокрема в Іграх ХХХІ Олімпіади у Ріо-де-Жанейро,
чемпіонатах світу, Європи та України, Кубках світу, Європи і України, етапах
Кубка світу та Європи, першостях світу, Європи та України.
У 2016 році спортсмени університету на міжнародних змаганнях завоювали 94 медалі різного ґатунку, з них 39 – золотих, 25 – срібних та 30 – бронзових.
Найвидовищнішими змаганнями 2016 року стали Ігри ХХХІ Олімпіади,
які проходили з 5 по 21 серпня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 11237 атлетів з
206 країн світу впродовж 17 днів розіграли 306 комплектів нагород у 42 олімпійських дисциплінах. Це були перші Ігри, які за всю 120-річну історію сучасних
Олімпійських Ігор проходили в Південній Америці.
Національна збірна України на ХХХІ літніх Олімпійських Іграх в Ріо-деЖанейро складалася з 206 спортсменів, що брали участь з 27 офіційно зареєстрованих в Україні видах спорту.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка на
Іграх Олімпіади представляли 10 студентів факультету фізичної культури,
зокрема: Заслужений майстер спорту України Аліна Комащук (фехтування),
майстер спорту України міжнародного класу Олександр Пєлєшєнко (важка
атлетика), майстер спорту України міжнародного класу Сергій Куліш (кульова
стрільба), Заслужений майстер спорту України Ігор Радівілов, майстер спорту
України Ілля Єгоров (спортивна гімнастика), Заслужений майстер спорту
України Георгій Зантарая, майстер спорту України міжнародного класу Кеджау Ньябалі, Заслужений майстер спорту України Світлана Ярьомка (дзюдо),
майстри спорту України міжнародного класу Наталія Лупу та Марина Бех
(легка атлетика).
Одним із найуспішніших виступів на Олімпіаді-2016 став виступ студента
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факультету фізичної культури, майстра спорту України міжнародного класу
Сергія Куліша, який виборов першу олімпійську нагороду для збірної України
та став срібним призером у стрільбі із пневматичної гвинтівки.
У фінал з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 м пробилося
двоє українців – майстер спорту України міжнародного класу Олег Царьков
та студент факультету фізичної культури КПНУ імені Івана Огієнка майстер
спорту України міжнародного класу Сергій Куліш. За правилами змагань із
кульової стрільби кваліфікаційний результат анулюється і фінальна вісімка
спортсменів робить по два постріли, де за олімпійською системою спортсмен,
який має найменший результат, покидає змагання. Першим із фіналу вибув
Олег Царьков, за ним у послідовності спортсмени з Хорватії, Білорусії, Угорщини. Останнім змагання мав покинути спортсмен, який посяде четверте
місце, а трійка, що залишається, боротиметься за олімпійські медалі. За результатами стрільб на четвертому місці з однаковими результатами опинилися
Сергій Куліш та представник Індії Абгінав Бідро, чемпіон пекінської Олімпіади
2008 року. Згідно правил змагань, спортсмени, які набрали однакову кількість
балів, мають виконати “перестрілку”. Україна, затамувавши подих, чекала
перемоги нашого спортсмена, і він не підвів. За нагороди Олімпійських ігор
змагались українець Сергій Куліш, Володимир Маслєнніков з Росії та Ніколло
Кампріані з Італії. Спортсмени зробили по два постріли, і бронзова медаль
Олімпійських Ігор дісталась спортсмену з Росії. І знову вся Україна затамувала
подих, але досвід взяв гору над молодістю. Із результатом 204,6 балів Сергій
Куліш став срібним призером ХХХІ Олімпіади.
Вдалому виступу на Олімпійських Іграх в Ріо-де-Жанейро з кульової стрільби Сергію Кулішу передували і вдалі виступи на міжнародних змаганнях у 2016
р. Зокрема на етапах Кубку світу він здобув одну срібну (Бангкок, Таїланд)
та дві бронзові (Мюнхен, Німеччина) нагороди.
Указом Президента України Петра Порошенка № 429/2016 срібного призера ХХХІ літніх Олімпійських Ігор Сергія Куліша було нагороджено орденом
“За заслуги” ІІІ ступеня та присвоєно почесне звання “Заслужений майстер
спорту України”.
Ольга Харлан, наша студентка Аліна Комащук, Олена Кравацька та Олена
Вороніна в чвертьфіналі з рахунком 45:43 перемогли збірну команду Республіки Корея, а в півфіналі з рахунком 45:40 вибороли перемогу в однієї із найсильніших команд світу – збірної Італії. У фіналі проти росіянок наші шаблістки
поступились із рахунком 30:45 і здобули срібні медалі Ігор.
Аліну Комащук Указом Президента України № 429/2016, за досягнення
високих спортивних результатів на Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року в місті Ріоде-Жанейро (Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України нагороджено орденом
княгині Ольги ІІІ ступеня.
Для випускника нашого вишу, Заслуженого майстра спорту України з
футболу Віталія Трушева XV літні Паралімпійські Ігри 2016 року в Ріо-де-
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Жанейро вже четверті за ліком. На ХІІ та ХІІІ Паралімпійських Іграх Віталій
здобував золоті нагороди, а в XІV став срібним призером Олімпіади. І у XV
літніх Паралімпійських Іграх 2016 року чоловіча футбольна збірна України
стала чемпіоном; у фінальному поєдинку наша команда в додатковий час
перемогла збірну Ірану з рахунком 2:1. Повного кавалера орденів “За заслуги”
Віталія Трушева Указом Президента України № 430/2016 нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
Загалом виступ студентів нашого вишу на ХХХІ літніх Олімпійських Іграх
та XV літніх Паралімпійських Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро можна вважати
безумовним успіхом.
До срібла бразильської Олімпіади, заслужений майстер спорту України
Аліна Комащук додала титул чемпіонки Європи в командних змаганнях шаблісток, що пройшов з 20 по 23 червня в місті Торунь (Польща), а також золоту
(Афіни, Греція) та бронзову (Сінт-Ніклас, Бельгія) нагороди з етапів кубку
світу.
Перед завоюванням ліцензії на ХХХІ літні Олімпійські Ігри майстер спорту
України міжнародного класу Наталія Лупу взяла участь в низці міжнародних
змагань із легкої атлетики. Так, 22 лютого в місті Мец (Франція) Наталія здобула
золоту медаль у бігу на 800 метрів, повторивши свій успіх 26 лютого на міжнародних змаганнях з легкої атлетики в місті Мадрид (Іспанія). На 2 International
Copernicus Meeting змаганнях з легкої атлетики, що пройшли 12 лютого в місті
Торунь (Польща), студентка здобула срібну нагороду.
Левову частку нагород до спортивної скарбнички нашого вишу внесли
студенти, що займаються вільною боротьбою. Безумовним лідером за здобутими нагородами на міжнародних змаганнях у 2016 році стала майстер
спорту України міжнародного класу Тетяна Кіт. З 31 березня по 3 квітня в місті
Руссе (Болгарія) проходив чемпіонат Європи U23 з вільної боротьби, де Тетяна
стала переможницею змагань. Також на цих змаганнях срібну нагороду
здобула майстер спорту України міжнародного класу Лілія Горішна, а бронзову майстер спорту України міжнародного класу Ілона Семків. До чемпіонства молодіжного чемпіонату Європи Тетяна Кіт додала срібну нагороду
дорослого чемпіонату Європи з боротьби, який відбувся 8–12 березня в місті
Рига (Латвія), а майстер спорту України міжнародного класу Семен Радулов
став бронзовим призером чемпіонату.
Титул чемпіонки Європи серед юніорів з вільної боротьби, який проходив
у червні в Бухаресті (Румунія), виборола студентка нашого вишу – майстер
спорту України міжнародного класу Оксана Лівач, а у вересні Оксана здобула
бронзову медаль на юнацькому чемпіонаті світу в місті Макон (Франція).
Щорічно в місті Київ проходить міжнародний турнір із боротьби, на який
приїздять кращі борці світу. В 2016 р. це був уже ХХ турнір, який відбувся
з 13 по 14 лютого. І тут маємо певні здобутки: чемпіоном турніру став Семен
Радулов, срібні медалі здобули Лілія Горішна, Любомир Сагалюк, Павло
Олійник, а бронзову нагороду виборола Наталія Пульковська.
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На міжнародному турнірі з вільної боротьби Open Poland, який пройшов
з 17 по 19 червня в місті Варшава (Польща) Тетяна Кіт здобула золоту медаль,
а на змаганнях Golden Grand Prix 25–27 листопада в місті Баку (Азербайджан)
стала бронзовою призеркою.
Двояко можна оцінити виступ заслуженого майстра спорту України Ігоря
Радівілова на ХХХІ Іграх Оліміали. Так, Ігор ризикнув, але в спорті не завжди
можна бути чемпіоном та призером, бувають і гіркі поразки. В опорному
стрибку через погрішності у приземленні Ігор не зміг поборотись за нагороди.
Але приємно відзначити, що на засіданні технічного комітету Міжнародної
федерації гімнастики було затверджено новий елемент в опорному стрибку.
Він отримав базу 7,0 балів і був названий на честь Ігоря Радівілова. Опорний
стрибок “The Radivilov” виконується обличчям уперед після відштовхування
від опорного містка. Спортсмен повинен зробити три оберти в повітрі перед
тим, як приземлитися.
Проте у спортивному житті 2016 року для Ігоря Радівілова є і багато позитивних моментів. Так на етапах Кубку світу наш студент здобув чималу кількість нагород різного ґатунку: у місті Варна (Болгарія) 14–16 травня Ігор
виборов дві золоті медалі в опорному стрибку та в вправах на кільцях, а в місті
Штутгарт (Німеччина) з 16 по 21 березня став володарем повного комплекту
нагород: золото в опорному стрибку, срібло у вправах на кільцях та бронза
у багатоборстві. 22 листопада Ігор Радівілов повторив свій весняний успіх і
здобув дві золоті медалі в опорному стрибку та у вправах на кільцях у Котбусі
(Німеччина).
Також на різних міжнародних турнірах успіх супроводжував спортсмена.
На Turnier der Meister World Challenge Cup 2016 у Котбусі (Німеччина) Ігор
став абсолютним чемпіоном змагань, а на турнірі Olympic Test Event бронзовим призером.
Перераховуючи здобутки стрільців нашого вишу, відзначимо майстра
спорту України міжнародного класу Дмитра Омельяненка, який наприкінці
лютого здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи, що проходив у місті
Дьйор (Угорщина); а на міжнародних змаганнях з кульової стрільби “Олімпійські надії”, що відбувалися у місті Нітра (Словаччина), Дмитро здобув
золоту медаль.
З 24 по 28 листопада в місті Білосток (Польща) проходили міжнародні
змагання з кульової стрільби, де виш представляло чотири студенти. Переможцем змагань став майстер спорту України міжнародного класу Кирило
Козюк, майстри спорту України міжнародного класу Вікторія Сухорукова та
Богдан Кириленко здобули срібні медалі, а Дмитро Омельяненко бронзу.
Також Вікторія Сухорукова здобула срібну нагороду на юніорському етапі
Кубку світу в місті Зуль (Німеччина), який пройшов з 29 квітня по 6 травня.
Найбільшим успіхом на чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок з
важкої атлетики, що проходив у квітні в норвезькому місті Фьорді, став виступ
студента нашого вишу МСУМК Олександра Пєлєшенка. Він здобув золоту
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медаль в ривку, срібну – в поштовху та золоту медаль у сумі двоборства.
Також визначним досягненням для Олександра став виступ на Іграх ХХХІ
Олімпіали в Ріо-де-Жанейро, де наш студент посів 4-те місце та встановив
рекорд України.
Здобутки важкоатлетів нашого вишу примножила майстер спорту України
Олена Коханенко. Вона здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед
молоді, який пройшов з 4 по 10 грудня в місті Ейлат (Ізраїль). Також Олена
отримала бронзову медаль у вправі поштовх. На цій континентальній першості
за крок до п’єдесталу зупинився ще один наш студент майстер спорту України
Ігор Обухов, але Ігору вдалося здобути “малу” срібну медаль у поштовху.
Чимало нагород на міжнародних змаганнях у 2016 році здобули студенти,
які займаються дзюдо. Заслужений майстер спорту України Світлана Ярьомко
здобула дві бронзові медалі на Гран-Прі Куби (м.Гавана) та Гран-Прі Туреччини (м.Самсун). Заслужений майстер спорту України Георгій Зантарая
був тріумфатором відкритого континентального Кубку, що пройшов з 3 по
5 червня в місті Мадрид (Іспанія).
На Гран-Прі Угорщини в місті Будапешт, який пройшов 27 червня, бронзові
медалі вибороли майстер спорту України міжнародного класу Ірина Кіндзерська та майстер спорту України Артем Лесюк. Також Артем здобув золоту
медаль на чемпіонаті Європи U-21,що пройшов у місті Гдиня (Польща)
Дві срібні нагороди в 2016 році на міжнародних змаганнях здобув майстер
спорту України з дзюдо Олексій Бабенко, з 20 по 21 серпня на Кубку Європи
серед молоді в місті Дева (Румунія) та 26 серпня на Європейському командному турнірі серед юніорів в місті Алітус (Литва).
За часів незалежності національна збірна України з волейболу ще не здобувала призових місць на міжнародних заганнях. З 4 по 11 вересня в місті Пловдів
(Болгарія) проходив чемпіонат Європи серед чоловіків U-20 з волейболу. В
складі національної збірної виступало троє студентів нашого вишу – майстри
спорту України Олег Плотницький, Дмитро Вієцький та Олексій Головень.
Поступившись у фіналі збірній Польщі, збірна команда України здобула срібні
нагороди континентальної першості, а Олега Плотницького було названо
кращим гравцем змагань.
Майстер спорту України з тхеквондо Любава Ільчик на міжнародних змаганнях серії G-1 в Празі (Чехія) здобула дві золоті медалі та стала срібною
призеркою на турнірі “спортивні ігри юніорів”, що пройшли з 19 по 20 листопада в місті Стамбул (Туреччина).
Бронзовим призером турніру Ukraine Open Cup 2016 з тхеквонндо, що
пройшов з 23 по 25 березня в місті Львів став майстер спорту України Сергій
Чайка.
Також бронзову нагороду на міжнародному турнірі серії А “Great Silk Way”
здобув майстер спорту України з боксу Владислав Вєтошкін.
В іспанському місті Малага з 13 по 17 квітня проходив чемпіонат Європи
з пауерліфтингу серед юніорів. П’ять золотих та дві бронзові медалі на двох
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здобули наші студентки, майстри спорту України міжнародного класу Тетяна
Шлопко та Ганна Гончар.
Чемпіонкою світу серед юніорів з жиму лежачи, що пройшов з 23 по 30
квітня в місті Рьодбі (Данія) стала Ганна Гончар.
Також наші студентки здобували медалі і на дорослому чемпіонаті Європи
з пауерліфтингу, що пройшов в місті Пльзень (Чехія) з 10 по 16 травня, Тетяна
виборола дві срібних та дві бронзових нагороди, а Ганна бронзову у вправі
жим лежачи.
На юніорському чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що відбувся з 28 серпня
по 3 вересня в місті Щирк (Польща), Тетяна Шлопко та Ганна Гончар стали
бронзовими призерками за сумою триборства. Тетяна до свого здобутку
добавила дві “малих” срібних медалі у вправах присідання та жим лежачи, а
Ганна встановивши новий рекорд світу серед юніорів з жиму лежачи, завоювала “мале” золото у цій вправі.
Дві золоті медалі здобув на Кубку світу з годзю-рю карате, який пройшов
з 5 по 9 травня в Одесі, майстер спорту України міжнародного класу Сергій
Бойчунь. Такий же успіх Сергій повторив і на чемпіонаті Європи, що проходив
в місті Батумі (Грузія) з 23 по 27 червня.
Срібним призером чемпіонату світу з комбат дзю-дзюцу став майстер
спорту України Олександр Марчук, змагання пройшли з 22 по 23 липня в місті
Спліт (Хорватія).
Самбісти нашого вишу на міжнародних змаганнях здобули дві золоті медалі. На чемпіонаті світу з самбо, що пройшов з 11 по 13 листопада в столиці
Болгарії місті Софія заслужений майстер спорту України Світлана Ярьомко
тріумфувала в найвищій категорії серед жінок, а Юлія Храмова була найкраща
на чемпіонаті світу серед студентів, що пройшов 9 грудня в місті Нікосія (Кіпр).
Дві золоті медалі з Кубку Європи по кікбоксингу WAKO, що проходив
з 28 квітня по 1 травня у польському місті Островець-Святошинський здобули
студенти вишу, майстри спорту України Жанна Радюк та Павло Кондратов,
а на Кубку світу, який проходив з 12 по 15 травня в столиці Угорщини місті
Будапешт, Павло виборов срібну медаль, а Жанна бронзову. Також Жанна
Радюк стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи серед жінок. Чемпіонат пройшов в місті Лутраки (Греція) з 19 по 27 листопада.
Переможцем міжнародних змагань на акробатичній доріжці Grand Prix,
які пройшли в місті Жешув (Польща), став студент факультету фізичної культури, майстер спорту України Олег Оксамітний.
З 1 по 4 жовтня в місті Аміндео (Греція) проходив чемпіонат Європи з
боротьби кураш. Срібним призером змагань став майстер спорту України
Олексій Жижанов, а бронзовим Мирослав Гремячев.
Окрім здобутих на міжнародних змаганнях медалей, студенти нашого вишу
здобували медалі і на всеукраїнських змаганнях. Вони брали участь у чемпіонатах та Кубках України, першостях України серед молоді, юніорів, кадетів,
юнаків, у Всеукраїнських турнірах.
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Загалом на всеукраїнських змаганнях студенти-спортсмени нашого вишу
завоювали 272 медалі, з яких 131 золота, 78 срібних та 63 бронзових.
Волейбольна чоловіча збірна нашого університету посіла І місце в чемпіонаті студентської ліги України серед команд вищої ліги сезону (тренер – доцент Козак Є. П.). Збірна обіграла у фінальному турі такі команди: “НУВГП”
(м. Рівне), “ЛДУФК” (м. Львів), “Коледж-КНУХТ” (м. Вінниця).
Чемпіоном України в змаганнях волейбольної Суперліги сезону 2015–
2016 рр., що завершилися 21 травня в Дніпропетровську, став харківський
“Локомотив”. У складі команди-переможниці виступили студенти факультету
фізичної культури нашого вишу майстри спорту України Володимир Ковальчук, Олег Плотницький та Дмитро Вієцький.
З 27 по 29 травня У Запоріжжі відбувся чемпіонат України серед юніорів
з пляжного волейболу. Студент ІІ курсу факультету фізичної культури майстер
спорту України Олег Плотніцький став чемпіоном змагань.
Уже у вересні в болгарському місті Пловдєв відбувся чемпіонат Європи
з волейболу серед чоловіків U-20. Вперше за роки незалежності України чоловіча волейбольна команда вийшла на п’єдестал пошани. Українські волейболісти, поступившись у фіналі чемпіону світу 2016 року – збірній Польщі,
вибороли срібні нагороди. У складі української збірної виступили студенти
факультету фізичної культури нашого вишу – майстри спорту України Олег
Плотницький, Дмитро Вієцький та Олексій Головень. За підсумками змагань
Олега Плотницького визнано кращим гравцем на подачі (22 ейси).
У грудні 2016 року Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка приймав чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд
вищої студентської ліги групи “В”. Окрім команди нашого вишу, у змаганнях
взяли участь команди Львівського державного університету фізичної культури
(ЛДУФК), Чернівецького торговельно-економічного інституту (ЧТЕІ) та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ). Після
першої гри львів’янки святкували перемогу над командою чернівецького
інституту, а кам’янчанки у другій грі перемогли волейболісток чернівецького
університету.
Наступного дня відбулися поєдинки між обома командами з Чернівців
в першій грі та між командами з Кам’янця-Подільського і Львова – у другій.
Перемогу святкували ЧТЕІ та ЛДУФК.
Заключний день змагань був найбільш напруженим, оскільки відбувалися
фінальні двобої. Без особливих перешкод з рахунком 3:0 волейболістки
ЛДУФК перемогли команду ЧНУ. У другій грі дня студентки нашого вишу
в напруженій боротьбі поступились команді ЧТЕІ з рахунком 3:1. Отже, за
підсумками змагань збірна команда нашого вишу посіла 3 місце.
Неймовірний старт взяла футбольна команда “Фортеця-КПНУ”, яка приймала участь в ХVI чемпіонаті України з футболу серед ВНЗ. У гості завітали
студенти із Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Наші футболісти виявились не надто гостинними, адже у ворота
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суперника влетіло вісім м’ячів. Натомість, воротар “Фортеці-КПНУ” не пропустив жодного. Забитими голами відзначилися: Олег Зубик, Андрій Тимчук,
Владислав Тимощук, Ростислав Морозов, Олександр Заковоротний, дубль
зробив Олександр Гладиш, а жирну крапку у матчі поставив Роман Радзівон –
розкішним ударом у дев’ятку. Після цього суддя дав фінальний свисток. 8:0 –
неймовірний старт нашої футбольної команди! Наступну гру “ФортецяКПНУ” проведе 19 жовтня у м. Тернополі з командою ФК “Тернопіль-Педуніверситет”.
В рамках Всеукраїнської футбольної асоціації студентів “Фортеця-КПНУ”
виступала в конференції захід. Протягом чемпіонату наша команда зіграла
9 матчів посіла, третє місце і вийшла в раунд плей-офф, де, на жаль, поступились команді СК КНТЕУ-Меркурій м. Київ. У підсумку наші футболісти посіли
5 місце.
Чемпіонат України з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП відбувся 15–19 березня в м. Дніпропетровську. Серед спортсменів із наслідками
ДЦП, студент ІІ курсу факультету фізичної культури Антон Балакай у складі
команди посів ІІІ місце.
На Всеукраїнських змаганнях показали гідні результати і наші легкоатлети.
Уже в січні у м. Запоріжжі на командному чемпіонаті України з легкої атлетики
студентка факультету фізичної культури майстер спорту України міжнародного класу Наталія Лупу стала чемпіонкою у змаганнях з бігу на 800 м.
Чемпіонат України з легкої атлетики в закритих приміщеннях пройшов 1213 лютого у м. Суми. За збірну команду Хмельницької області змагалися
студенти факультету фізичної культури Андрій Гусар, Каріна Герасімова,
Вадим Томашевський та Дмитро Гулеватий.
Найкращого успіху досяг студент І курсу Андрій Гусар, який у потрійному
стрибку з результатом 14 м 73 см посів ІІІ місце.
Уже 25–27 лютого у м. Суми відбувся чемпіонат України з легкої атлетики
в закритих приміщеннях серед дорослих та молоді. Студентка ІІ курсу факультету фізичної культури, майстер спорту України міжнародного класу
Олена Сідорська виборола срібну нагороду із бігу на 1500 м. Студент ІV курсу
кандидат у майстри спорту України Віталій Капітанець став бронзовим призером з бігу на 3000 м серед молоді.
Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу з 25 по 28 березня 2016 року
відбувся у місті Цюрупинськ Чемпіоном України з бігу на 8000 м. став студент
факультету фізичної культури Віталій Капітанець, який вперше виконав норматив майстра спорту України. А з бігу на 3000 м. бронзовим призером став
майстер спорту України Максим Якимчук.
13–15 травня 2016 р. у Кам’янці-Подільському проводилися IV Спортивні
ігри серед вищих навчальних закладів з легкої атлетики, в яких взяли участь
п’ять вишівських команд: Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, Хмельницький національний університет, Національна
академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
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ницького, Хмельницький університет управління і права, Хмельницький
кооперативний торгівельно-економічний інститут. Честь нашого вишу захищали дванадцять спортсменів факультету фізичної культури: Костянтин Райтаровський, Владислав Томашевський, Олександр Стефанюк, Андрій Сабов,
Олександр Пінтак, Максим Якимчук, Віталій Капітанець, Андрій Гусар, Валерія Левицька, Каріна Герасімова, Людмила Гулай, Олеся Мостова.
Спортсмени нашого університету вибороли 20 перших місць, 6 других
та одне третє місце. Також було виконано 12 перших розрядів, 6 других розрядів
та 6 третіх розрядів. Отже, Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка став переможцем на IV Спортивних іграх серед вищих
навчальних закладів з легкої атлетики із сумою 1056 очок. Хмельницький
національний університет посів друге місце із сумою 830 очок, Хмельницький
університет управління і права – на третьому місці (673 очки), Хмельницький
кооперативний торгівельно-економічний інститут – на четвертому (391 очко).
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького із 196 очками посіла останнє п’яте місце.
У червні в м. Кропивницький на чемпіонаті України серед юніорів з легкої
атлетики студент І курсу факультету фізичної культури Віктор Гусар здобув
бронзову нагороду в потрійному стрибку.
Також приємна новина надійшла із чемпіонату України з легкої атлетики,
який був ліцензійним до ХХХІ літніх Олімпійських ігор, що відбувся 17–19
червня в Луцьку. Студенти факультету фізичної культури нашого вишу вибороли численну кількість медалей. Майстер спорту України Марина Бех у
стрибках в довжину стала чемпіонкою України (з результатом 6,93 м) і виконала норматив на Олімпійські Ігри. Цей результат також є новим рекордом
України серед молоді. Срібними призерами змагань стали майстер спорту
України міжнародного класу Наталя Лупу (з бігу на 800 метрів з результатом
1:59.80), майстер спорту України міжнародного класу Олена Сідорська (з бігу
на 1500 метрів з результатом 4:10.05), майстер спорту України Віталій Капітанець (з бігу на 3000 метрів). Олена Сідорська та Віталій Капітанець також
здобули бронзові нагороди (з бігу на 800 метрів та на 5000 метрів відповідно).
Приємна новина прийшла з чемпіонату України з легкої атлетики, який
був ліцензійним до ХХХІ літніх Олімпійських ігор, що відбувся 17–19 червня
в Луцьку. Студенти факультету фізичної культури нашого вишу вибороли
численну кількість медалей. Майстер спорту України Марина Бех у стрибках
в довжину стала чемпіонкою України (з результатом 6,93 м) і виконала норматив на Олімпійські Ігри. Цей результат також є новим рекордом України серед
молоді.Срібними призерами змагань стали майстер спорту України міжнародного класу Наталя Лупу (з бігу на 800 метрів з результатом 1:59.80), майстер
спорту України міжнародного класу Олена Сідорська (з бігу на 1500 метрів
з результатом 4:10.05), майстер спорту України Віталій Капітанець (з бігу на
3000 метрів). Олена Сідорська та Віталій Капітанець також здобули бронзові
нагороди (з бігу на 800 метрів та на 5000 метрів відповідно).
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Студенти нашого вишу також досягли значних успіхів у цьому виді єдиноборств. Зокрема чемпіоном України серед молоді з боксу двічі ставав студент
факультету фізичної культури, майстер спорту України В’ячеслав Гаврилюк
у ваговій категорії понад 91 кг (грудень, м. Харків), (лютий, м. Хмельницький).
На кубку України з боксу, який проходив з 6 по 11 вересня у Маріуполі
студенти нашого вишу Артем Різун та Степан Грекул у ваговій категорії до
81 кг вибороли бронзові нагороди. А уже 9 жовтня в місті Кропивницький
Степан Грекул став чемпіоном України з боксу серед чоловіків до 22 років.
У січні в місті Кривий Ріг відбувся Кубок України з боксу серед жінок. У
ваговій категорії до 54 кг бронзовою призеркою стала студентка факультету
фізичної культури Мар’яна Максимів, а на чемпіонат України з боксу 12–
17 грудня в Івано-Франківську студентка 1 курсу факультету фізичної культури
Олександра Безродна посіла друге місце у ваговій категорії до 48 кг.
На чемпіонаті України з вільної боротьби, який проходив 26–29 січня, де
студентки факультету фізичної культури, майстри спорту міжнародного класу
Ілона Семків (в/к 48 кг), Лілія Горішна (в/к 53 кг) та Тетяна Кіт (в/к 58 кг) стали
золотими медалістками, а майстер спорту України Ганна Урода виборола
срібну медаль. 11–12 травня в Хмельницькому відбувся Чемпіонат України
з вільної боротьби серед жінок, на якому вдало виступили студентки нашого
вишу. Оксана Лівач виборола золоту медаль, Ганна Урода – срібну, Юлія
Лавренюк та Ілона Семків – бронзові.
На чемпіонаті області з вільної боротьби 12–13 листопада в м. Вінниця
студент 4 Денис Лемешов у ваговій категорії до 86 кг виборов бронзову нагороду.
Гідно наші борці виступили на Кубку України, що проходив 7–9 жовтня
в Києві з боротьби кураш. Збірну команду Хмельницької області представляли
студенти факультету фізичної культури. В результаті боротьби Олексій Жижанов та Олександр Петруньков посіли другі місця, Олександр Дзекан, Олександр Снєгов, Мирослав Гремячев, Ярослав Марчук та Олександр Федорак
вибороли бронзові медалі. З-поміж жінок відзначились Уляна Кляпка (І місце),
Наталія Крамар (ІІ місце) та Аліна Власова (ІІІ місце).
Чемпіонат України з боротьби кураш відбувся з 1 по 4 квітня в місті Шепетівка. У турнірі брали участь 16 студентів нашого вишу. За результатами
особистої першості МСУ Олексій Жижанов та КМСУ Уляна Кляпка стали
чемпіонами у своїх вагових категоріях. МСУ Олександр Петруньков виборов
срібну нагороду. КМСУ Олександр Дзекан, Ярослав Марчук, Денис Драгомерецький, Олег Яцюк і спортсменки І розряду Яна Ремарович та Ірина Ковальчук стали бронзовими призерами змагань.
Щороку студенти Кам’янець-Подільського національного університету
ім. І. Огієнка гідно представляють збірну України на міжнарожних змаганнях,
однак чималих результатів вони досягають і на всеукраїнському рівні.
На чемпіонаті України з пауерліфтингу серед юніорів, що проходив 6–9
лютого в місті Коломия, абсолютною чемпіонкою змагань у ваговій категорії
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до 57 кг стала майстер спорту України міжнародного класу Ганна Гончар із
результатами 165 кг у вправі присідання, 133 кг (рекорд України серед юніорів
і дорослих) у жимі лежачи і 140 кг у вправі тяга.
Майстер спорту України Сергій Боднар у ваговій категорії до 105 кг виборов бронзову нагороду із результатами 305 кг у вправі присідання, 200 кг у
жимі лежачи і 285 кг у вправі станова тяга.
Студент факультету фізичної культури Юрій Купріянов двічі ставав чемпіоном України з пауерліфтингу серед спортсменів із наслідками ДЦП у ваговій категорії до 88 кг у квітні та у листопаді 2016 року у м. Дніпро, де встановив
рекорд України взявши вагу 205 кг.
На чемпіонаті України з жиму лежачи та класичного жиму, що відбувся
4–18 лютого в м. Коломиї абсолютною чемпіонкою змагань із жиму лежачи
з рекордом України 135 кг стала студентка факультету фізичної культури,
майстер спорту України міжнародного класу Ганна Гончар.
Срібну медаль у ваговій категорії до 57 кг серед юніорок виборола Настя
Іванюк. У ваговій категорії до 105 кг серед юніорів чемпіоном України став
студент І курсу факультету фізичної культури Руслан Повар.
Повернулася на змагальний поміст після перерви, пов’язаної із народженням доньки, випускниця нашого вишу, заслужений майстер спорту України Тетяна Мельник (Ахмамєтєва). Вона стала абсолютною чемпіонкою України із класичного жиму лежачи з новим рекордом України – 101,5 кг.
На чемпіонаті України з кульової стрільби, що відбувся у Львові з 15 по
20 березня 2016 року Сергій Куліш виборов золоті медалі у вправах МГ-6 і
МГ-9 та срібну медаль у вправі ГП-6, Денис Чернишов – золоту медаль у
вправі ГП-50, Дарія Шаріпова – срібну медаль у вправі МГ-5, Тетяна Тарасенко – бронзову медаль у вправі МГ-9ж. Олена Чміль вперше виконала норматив
майстра спорту України міжнародного класу у вправі ГП-4.
Черговий відкритий чемпіонат України з кульової стрільби відбувся14–
20 квітня у м. Львові. У змаганнях взяли участь студенти факультету фізичної
культури, майстри спорту України міжнародного класу. За підсумками чемпіонату Олексій Хабаров виборов золоту (вправа МГ-9) і три срібні медалі (вправи
МГ-6, ГП-6, ГП-50), Дмитро Омельяненко – золото (вправа ГП-6) і бронзу
(вправа ГП-50), Вікторія Сухорукова – срібло (вправа ГП-50) і бронзу (вправа
ГП-4), Еліна Агліуліна – срібло (вправа МГ-9ж). У цьому ж місті в кінці травня
відбувся черговий відкритий чемпіонат України з кульової стрільби. За підсумками чемпіонату Дмитро Омельяненко виборов золото (вправа ГП-6) і
срібло (вправа МГ-6, МГ-9), Вікторія Сухорукова – золото (вправа ГП-4) і
бронзу (вправа МГ-5, МГ-9ж), Олена Чміль – срібло (вправа ГП-4).
В серпні у Львові відбувся черговий відкритий чемпіонат України з кульової
стрільби, на якому гідно виступили студенти факультету фізичної культури
нашого вишу. Майстер спорту України Дмитро Омельяненко виборов золото
у вправі ГП-6 та срібло у вправі МГ-9, майстер спорту України Богдан Кириленко отримав золоту медаль у вправі МП-11.
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У жовтні 2016 року студенти факультету фізичної культури вдало виступили на чемпіонаті України з кульової стрільби, що відбувся в м. Вінниці. Кирил Козюк став чемпіоном у вправі ГП-6, Богдан Кириленко та Вікторія Сухорукова вибороли бронзові нагороди у вправах ПП-3 та ГП-4 відповідно.
На базі факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 21–22 березня 2016 року відбулися
обласні Спортивні ігри серед вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) з настільного тенісу.
У змаганнях взяли участь команди таких ВНЗ: Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, Хмельницький національний
університет, Подільський аграрно-технічний університет, Хмельницький
кооперативний торговельно-економічний інститут, Хмельницький університет управління та права.
Змагання відбувалися в 5-ти розрядах (одиночний розряд – чоловіки, жінки, парний розряд – чоловіки, жінки і MIX).
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
представляли спортсмени-студенти факультету фізичної культури: майстер
спорту України Сергій Бучацький, кандидат в майстри спорту України Андрій
Домбровський, майстер спорту України Катерина Варава, кандидат в майстри
спорту України Наталія Капуста. Команді нараховували очки залежно від
зайнятого місця в кожному розряді за допомогою спеціальної таблиці нараховування очок: в особистому розряді чоловіків С. Бучацький посів 2 місце (33
очки), А. Домбровський “ 3 місце (30 очок); в особистому розряді жінок
К. Варава “ І місце (36 очок), Н. Капуста “ V місце (25 очок); у парних змаганнях
чоловіки: І місце “ 72 очки, жінки “ ІІ місце (66 очок), МІХ (змішаний парний
розряд): С. Бучацький, К. Варава І місце (72 очки), А. Домбровський, Н.
Капуста IV місце (54 очки). За результатами змагань з настільного тенісу
команда Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка посіла перше місце, набравши разом 388 очок.
ІІІ Міжнародний турнір з настільного тенісу “Кам’янецька весна-2016”
відбувся 20–22 травня в спортивній залі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. До міста завітало понад 150 спортсменів
із 12 областей України (34 міст і селищ), а також з Молдови та Ірану! Найчисельнішими були команди з міст Кам’янця-Подільського та Хмельницького,
які налічували по 20 спортсменів. Учасники змагалися у 15-ти вікових категоріях. Наймолодшим учасником був Олександр Тодосійчук (2009 р.н.) з
Чернівецької області, найстаршим – кам’янчанин Ернст Родічев (1941 р.н.),
який у своїй категорії “70 років і старші” здобув срібну нагороду. Окрім нього
кам’янчани здобули ще 5 нагород. Магістрант нашого вишу Андрій Домбровський поступився київському майстру Юрію Сидорку й двічі став срібним
призером в категорії 20–29 років та в абсолютній першості. А першокурсниця
Наталія Капуста в категорії 16–19 років принесла ще одну срібну нагороду
у скарбничку місцевих майстрів малої ракетки.
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В Дніпрі 24–25 грудня відбувся турнір найсильніших з настільного тенісу
гранд-фінал “Майстерс” серед жінок. Наша студентка-магістрантка факультету фізичної культури Ірина Моцик зуміла гідно зіграти всі сети, та в боротьбі
за золото поступилася і посіла друге місце.
З 22 по 25 березня 2016 року в місті Києві відбувся чемпіонат України
(U-21) з дзюдо. Із повним комплектом нагород повернулись студенти факультету фізичної культури нашого вишу. Чемпіоном змагань став майстер спорту
України Артем Лесюк, срібним призером майстер спорту України Артем
Мартіросян, а бронзову нагороду здобув Леонід Гасюк.
А на відкритому кубку України з дзюдо 24–26 травня в Сумах студенти
факультету фізичної культури нашого вишу Артем Лесюк та Антон Савицький
вибороли срібні медалі, Андрій Храновський посів 9 місце.
У вересні в м. Харкові відбувся чемпіонат України з дзюдо U-23. Студенти
Артем Лесюк, Ірина Хрящевська та Віктор Макуха вибороли золоті нагороди,
Олексій Бабенко став срібним призером, Сергій Мишалов та Анастасія Врублевська вибороли бронзу, Леонід Гасюк посів п’яте місце.
У вересні 2016 року в Києві відбувся Кубок України із самбо серед юніорів
(U-20). Чемпіонкою у ваговій категорії до 64 кг стала студентка ІV курсу факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Храмова Юлія. А вже у жовтні 2016 року в Харкові
відбулися поєдинки чемпіонатів України з самбо серед студентів і кадетів, що
є відбірковими до світових першостей. Призеркою студентського форуму
стала студентка нашого вишу Юлія Храмова, яка виборола золото у ваговій
категорії до 64 кг.
Гідно наш виш на всеукраїнському рівні представляють і студенти-важкоатлети, зокрема на кубку України з важкої атлетики, що проходив з 9 до 13
лютого в м. Чернігові. Магістрант факультету фізичної культури Олександр
Кулеша став переможцем, а студенти Володимир Болгарин та Олена Коханенко
вибороли срібні медалі.
У березні в Хмельницькому відбувся чемпіонат України з важкої атлетики
серед молоді. Чемпіоном у ваговій категорії до 85 кг став студент І курсу,
майстер спорту України Ігор Обухов.
Команда важкоатлетів показала високі результати на чемпіонаті України
з важкої атлетики серед студентів (20–24 квітня, м. Хмельницький). Хмельниччину представляли студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. МСУМК Олександр Пєлєшенко (в/к 85 кг), МСУ Ігор
Обухов (в/к 85 кг) та МСУ Олександр Кулеша (в/к 69 кг) вибороли золоті медалі;
МСУ Володимир Болгарин (в/к 94 кг) та МСУ Олександр Гладиш (в/к 77 кг)
– срібні; МСУ Богдан Попек (в/к 105 кг) та МСУ Володимир Білоус (в/к +105 кг)
– бронзові. В загальнокомандному заліку хлопці посіли перше місце.
Олександр Пєлєшенко встановив рекорд України на чемпіонаті України
з важкої атлетики 24–28 травня в м. Городок. В результаті змагань студент став
чемпіоном у ваговій категорії 85 кг, встановивши новий рекорд України в
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поштовху – 207 кг. Ще один наш студент Олександр Кулеша посів третє місце
у ваговій категорії 69 кг.
Наші гімнасти знову серед кращих. У чемпіонаті України зі спортивної
гімнастики, що проходив 13–19 березня у Кіровограді взяли участь студенти
нашого вишу ЗМСУ Ігор Радівілов, МСУ Віталій Арсеньєв, МСУ Ілля Єгоров,
МСУ Василь Гавадзин, МСУ Олександр Абакумов та МСУ Ірина Романчук.
Віталій Арсеньєв виборов золото в опорному стрибку, бронзу в багатоборстві та у вправах на кільцях; Ілля Єгоров – золото в складі команди та срібло
в багатоборстві; Василь Гавадзин – бронзу у вправі на перекладині; Олександр
Абакумов – бронзу в складі команди; Ірина Романчук – срібло у вправі на
різновисоких брусах.
Нові досягнення спортивні гімнасти продемонстрували на кубку України
зі спортивної гімнастики (14–17 червня, м Київ). Заслужений майстер спорту
України Ігор Радівілов виборов золоті нагороди у вправах на кільцях, в опорному стрибку та в командному заліку. Майстер спорту України Ілля Єгоров
став першим у змаганнях на коні з ручками, та другим в багатоборстві, у
вільних вправах, у вправах на паралельних брусах та в командному заліку.
Майстри спорту України Василь Гавадзин та Ірина Романчук вибороли у
складі команди бронзу та срібло відповідно.
У жовтні в м. Кропивницькому відбувся чемпіонат України зі спортивної
гімнастики. Студентка факультету фізичної культури Карина Альміз виборола
золото чемпіонату, Ілля Єгоров та Василь Гавадзин стали срібними призерами.
Студентки 1-го курсу факультету фізичної культури вибороли медалі на
чемпіонаті України з тхеквондо серед юніорів, що відбувся 29–30 серпня в
місті Буча. Майстри спорту України Влада Нарольська стала чемпіонкою
змагань, а Любава Ільчик виборола срібну нагороду.
Захищаючи честь Хмельницької області, студентки факультету фізичної
культури, майстри спорту міжнародного класу Анна Горгулько та Олександра
Баранова, майстри спорту України Влада Нарольська та Любава Ільчик у складі
збірної команди Хмельницької області із тхеквондо ВТФ вибороли перше
командне місце на командному чемпіонаті України та перше місце у відкритому Кубку України, які відбулися в Харкові 16–17 вересня.
17 травня в Чернівцях у спортивно-оздоровчому комплексі “Олімпія”
відбулися зональні змагання студентського Кубку України (IV Студентських
спортивних ігор України серед ВНЗ) з баскетболу 3х3 серед чоловіків та жінок.
У змаганнях брали участь команди вищих навчальних закладів, які посіли ІІІІ місця в регіональному етапі Кубку (обласні Спортивні ігри серед вищих
навчальних закладів).
Хмельниччину представляли жіноча та чоловіча команди з Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка (тренер чоловічої
команди Одайник В.В, тренер жіночої команди Гордєєва Є.В.).
Наша чоловіча команда, зустрівшись у фіналі з командою м. Ужгорода,
виборола перемогу з рахунком 11:9 та посіла перше місце в дивізіоні “Захід”.
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Жіноча команда виборола третє місце та разом із чоловічою здобула право
на виступ у фінальній частині студентського Кубку України, що відбудеться
у місті Києві.
А вже у червні у Києві спортивна зала НУФВСУ приймала фінальні змагання Студентського Кубку України з баскетболу 3х3 в рамках ІV Спортивних
ігор між жінками й чоловіками серед вищих навчальних закладів. Честь нашої
області відстоювали збірні жінок і чоловіків з Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
У жіночій сітці зустрілись 7 команд зі всієї країни, які зіграли за коловою
системою. Наші дівчата стали третіми після першого кола змагань. У півфіналі
перехресним шляхом кам’янчанки зустрілись знову у змаганнях з Київським
національним університетом фізичної культури і спорту України, де в овертаймі з рахунком 17:15 ще раз довели свою перевагу та заробили путівку у
фінал. У фіналі баскетболістки з Харківської державної академії фізичної
культури обіграли збірну нашого університету з рахунком 15:5.
У чоловічій сітці боротьба велася між 14 командами, які розподілилися
на три підгрупи. У фінал потрапила лише половина команд. Чоловіча збірна
нашого вишу вийшла у друге коло змагань, а потім – до фіналу найсильніших
4 команд. Суддівські рішення вплинули на результат нашої команди і хлопці
зупинились за крок до нагород – на 4 місці!
У складі збірних команд Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка виступили: жінки Лариса Стаднік, Анастасія Таргонська, Ганна Шликова та граючий тренер команди Єлизавета Гордєєва; (чоловіки) Василь Федоряк, Іван Ковальчук, Сергій Кшемінський та Сергій Іосипчук.
У травні 2016 року в м. Нетішині відбувся фінальний тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. В змаганнях брали участь
шість команд: “Енергетик-НАЕК” (м. Нетішин), “Портовик” (м. Южне),
“БВУФК” (м. Бровари), “КСЛІ ЦСКА” (м. Київ), “Олімпік” (м. Вінниця) та
ТНЄУ (м. Тернопіль).
Зустрівшись у фіналі з киянами “КСЛІ ЦСКА”, нетішинська команда “Енергетик-НАЕК” вперше виборола з рахунком 28:37 чемпіонський титул. У складі
команди-переможниці виступили студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидати в майстри спорту України Олександр Медіцкіс, Микола Медіцкіс, Сергій Майківський, Михайло
Вовчок, Артем Хохлов, Максим Свинаренко та Василь Бахур.
22–26 лютого в Миколаєві відбувся чемпіонат України серед дорослих зі
стрибків на акробатичній доріжці, в якому взяли участь студенти факультету
фізичної культури нашого вишу. Заслужений майстер спорту України Віктор
Кифоренко у фіналі багатоборства, в першій та другій фінальних вправах
виборов золоті медалі. Майстер спорту України міжнародного класу Катерина
Баєва у фіналі багатоборства, в першій та другій фінальних вправах виборола
срібні медалі, а в командній першості – золоту. Майстер спорту України Сергій
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Ткаченко у фіналі багатоборства посів п’яте місце, в другій фінальній вправі –
четверте. Майстер спорту України Стефан Філіпович у командній першості
посів п’яте місце.
У жовтні цього ж року в м. Шостка відбувся Кубок України зі стрибків на
батуті. В результаті змагань студенти нашого вишу вибороли такі медалі:
МСУМК Катерина Баєва – золото, МСУ Станіслав Подостроєць – чотири
срібла, МСУ Максим Валіков – дві бронзи, МСУ Стефан Філіпович та Сергій
Ткаченко – по одній бронзовій нагороді.
На чемпіонаті України зі спортивної акробатики у м. Вінниці (15–18 листопада) студент факультету фізичної культури Дмитро Науменко тричі сходив
на найвищу сходинку п’єдесталу, а Владислав Горенич, Владислав Алексєєв
та Юрій Семенов вибороли по одній срібній і дві бронзові медалі, Данило
Підгрушний виборов одну бронзову нагороду.
Студенти КПНУ імені Івана Огієнка – переможці ІІ Всеукраїнських студентських ігор. 30 вересня в Київському національному університеті фізичного
виховання і спорту України відбулись ІІ Всеукраїнські студентські ігри з боротьби сумо. У змаганнях взяли участь 19 вузівських команд з 9 областей
України. У результаті особистої першості чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Святослав Семикрас (двічі в в/к до 85 кг та АБС кг) та Уляна Кляпка
(в/к до 80 кг), срібло виборов Олександр Петруньков (в/к +115 кг), бронзовими
призерами стали Ірина Ковальчук (в/к до 65 кг) та Анастасія Яковинена (в/
к до 80 кг). У результаті командної першості Ірина Ковальчук, Уляна Кляпка
та Анастасія Яковинена вибороли срібні нагороди.
У грудні 2016 року у місті Харкові відбувся чемпіонат України з боротьби
сумо серед студентів. З-поміж десяти команд вишів наші студенти відзначились
такими нагородами: Станіслав Семикрас виборов золоту медаль у ваговій
категорії до 85 кг, Уляна Кляпка перемогла у ваговій категорії до 73 кг, Олександр
Дзекан став третім у ваговій категорії до 60 кг.
У березні цього ж року в Одесі відбувся XVI чемпіонат України з Годзюрю карате серед усіх вікових груп. Студент факультету фізичної культури,
майстер спорту України міжнародного класу Сергій Бойчук серед дорослих
виборов золоту медаль у напівконтакті та срібну в контакті.
На Всеукраїнському турнірі з армспорту, що проходив 27 березня 2016
року в місті Чернівці дві срібних нагороди в боротьбі на праву та на ліву руку
здобув студент 2 курсу факультету фізичної культури Станіслав Тіху.
У велоспорті найкращими стали наші дівчата. З 7 по 10 квітня в місті Бiла
Церква відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе (багатоденна гонка)
серед жінок (еліта). І місце в командному заліку посіла команда Хмельницької
області, в складі якої виступали студентки ІІ курсу факультету фізичної культури
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Урбанович Олена та Радiонова Христина.
Українські регбісти блискуче завершили сезон чемпіонату Європи. 15
травня в Одесі відбувся матч чемпіонату Європи з регбі між збірними України
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та Молдови. У заключному матчі чемпіонату в дивізіоні “1В” сезону 20142016 збірна України вперше за останні сім років переграла збірну Молдови
з рахунком (24) 36:17 (3). У складі збірної України в якості півзахисника виступив
студент факультету фізичної культури Мирослав Шуляк.
Визначним досягненням є участь наших студентів у зимових видах спорту,
зокрема першокурсник факультету фізичної культури. Майстер спорту України Олександр Окіпнюк виборов срібну нагороду на Всеукраїнських змаганнях
із спеціальної фізичної підготовки з фристайлу (акробатика), що проходили
увпродовж 3-8 жовтня в м. Івано-Франківську.
До визначних досягнень наших фехтувальниць на шаблях долучився шпажист, студент 1 курсу факультету фізичного виховання Іван-Сергій Горецький,
який у лютому 2016 року у м. Києві на чемпіонаті України з фехтування на
шпагах серед юніорів виборов золоту медаль у командній першості та бронзову в особистій.
Троє студентів-спортсменів – МСУ Станіслав Подостроєць (стрибки на
батуті), МСУ Ірина Назімова (спортивна акробатика), ЗМСУ Тетяна Мельник
(пауерліфтинг) – вибороли ліцензії на Х Всесвітні Ігри, які пройдуть з 20 по
30 липня 2017 року в місті Вроцлаві (Польща).
У 2016 році 2 студентів виконали норматив майстра спорту України: Сергій
Боднар (пауерліфтинг), Анастасія Врублевська (дзюдо); 2 студенти-спортсмени
виконали норматив майстра спорту України міжнародного класу – Сергій
Бойчунь (гордзю-рю карате), Тетяна Шлопко (пауерліфтинг), а звання Заслуженого майстра спорту отримав Сергій Куліш (кульова стрільба).
У жовтні 2016 року Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка переміг в обласному конкурсі-огляді на кращий стан
фізичного виховання та спорту (м. Хмельницький).
Здобутки наших спортсменів та тренерів були відзначені на рівні міста та
області. В десятку кращих спортсменів, тренерів та організаторів фізичної
культури увійшли представники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які відзначилися у наступних номінаціях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 кращих спортсменів з олімпійських видів спорту
Комащук Аліна – ЗМСУ з фехтування.
Куліш Сергій – ЗМСУ з кульової стрільби.
Пєлешєнко Олександр – МСУМК з важкої атлетики.
Радівілов Ігор – ЗМСУ зі спортивної гімнастики.
Ярьомко Світлана ЗМСУ з дзюдо.
Лупу Наталія – МСУМК з легкої атлетики.
Бех Марина МСУМК з легкої атлетики.
Кіт Тетяна – МСУМК з вільної боротьби.
Радулов Семен – МСУМК з вільної боротьби.
Омельяненко Дмитро МСУМК з кульової стрільби.
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10 кращих спортсменів-юніорів з олімпійських видів спорту
1.
Лівач Оксана – МСУМК з вільної боротьби.
2.
Кириленко Богдан – МСУ з кульової стрільби.
3.
Лесюк Артем – МСУ з дзюдо.
4.
Горішна Лілія – МСУМК з вільної боротьби.
5.
Плотницький Олег МСУ з волейболу.
6.
Вієцький Дмитро – МСУ з пляжного волейболу.
7.
Бабенко Олексій – МСУ з дзюдо.
8.
Гаврилюк В’ячеслав – МСУ з боксу.
9.
Коханенко Олена – МСУ з важкої атлетики.
10. Головатюк Олександр – баскетбол.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту
Кляпка Юляна – МСУ з боротьби самбо.
Бойчунь Сергій – МСУ з Годзю-рю.
Марчук Олександр – МСУ з Комбат Дзю-Дзюцу.
Храмова Юлія – МСУ з боротьби самбо.
Аксамітний Олег – МСУ зі стрибків на батуті.
Жижанов Олексій – МСУ з боротьби Кураш.
Гремячев Мирослав – МСУ з боротьби Кураш.
Горгулько Анна – МСМК з тхеквондо.
Гандзюк Владислав – КМС з кікбоксингу.
Щербань Кристина – МСМК з тхеквондо.

10 кращих спортсменів-юніорів з неолімпійських видів спорту
1.
Гончар Ганна МСУМК з пауерліфтингу.
2.
Валіков Максим – МСУ зі стрибків на батуті.
3.
Науменко Дмитро МСУ зі спортивної акробатики.
4.
Назімова Ірина МСУ зі спортивної акробатики.
5.
Повар Руслан – КМС з пауерліфтингу.
6.
Самойлович Анастасія - чемпіонка України з модельного фітнесу.
7.
Слободян Ірина ІІ розряд з боротьби Кураш.
8.
Сьомик Сергій КМС із боротьби Кураш.
9.
Осецька Антоніна – КМС із кікбоксингу.
10. Панчук Максим – II розряд з боротьби Кураш.
10-ка кращих спортсменів “Інваспорт”.
1. Трушев Віталій – ЗМСУ з футболу.
2. Чорна Леся МС з легкої атлетики.
3. Тисленко Петро – легка атлетика.
4. Оліх Максим – легка атлетика.
5. Шварчевський Дмитро – легка атлетика.
6. Ковальчук Віктор футбол.
7. Матковський Іван – вільна боротьба.
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8. Собан Андрій – вільна боротьба.
9. Сідорук Олексій – вільна боротьба.
10. Небельський Олександр – настільний теніс.
Команди з видів спорту для участі у змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівня 2016 року очолювали тренери-викладачі чотирьох кафедр факультету фізичної культури: кафедри фізичного виховання, теорії і методики
фізичного виховання, спорту і спортивних ігор та легкої атлетики з методикою
викладання. У десятку кращих тренерів, що підготували спортсменів, які
принесли у скарбничку університету найбільшу суму очок, увійшли представники двох кафедр легкої атлетики з методикою викладання та фізичного
виховання.
10 кращих тренерів
1.
Ліщук Василь – заслужений тренер України з легкої атлетики, доцент
кафедри легкої атлетики з методикою викладання К-ПНУ ім. І. Огієнка.
2.
Воронецький Вадим – заслужений тренер України з пауерліфтингу,
викладач кафедри фізичного виховання К-ПНУ ім. І. Огієнка.
3.
Вергуш Олег – тренер з легкої атлетики, викладач кафедри легкої
атлетики з методикою викладання К-ПНУ ім. І. Огієнка.
4.
Бойко Андрій – тренер із баскетболу БК “ДІ-ДІ-БАО”.
5.
Кучумов Навазір – тренер національної категорії з бодібілдингу.
6.
Брюхно Сергій – тренер із бойового самбо.
7.
Чайка Сергій – тренер із тхеквондо ДЮСШ “Юність”.
8.
Люлько Олег – тренер із боксу ДЮСШ №2.
9.
Лабатюк Анатолій – тренер із кікбоксигу ДЮСШ №2.
10. Пасенко Дмитро – тренер із вільної боротьби ДЮСШ №2.
Кращі організатори спортивно-масової роботи
1.
Покотильський Сергій – голова методичного об’єднання викладачів
фізкультури ВНЗ І-ІІ р.а.
2.
Нестеровський Юрій – тренер з бойового самбо ДЮСШ №2.
3.
Костинюк Володимир – тренер з вільної боротьби ДЮСШ №2.
4.
Гурман Леонід – завідувач кафедри легкої атлетики К-ПНУ ім. І. Огієнка.
5.
Дубовий Анатолій – тренер ШШК “Гросмейстер”.
6.
Фельвашніков Віктор – тренер з тхеквондо ДЮСШ “Юність”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кращі збірні команди з видів спорту
Чоловіча баскетбольна команда “Ді-Ді-Бао”.
Чоловіча футзальна команд “Фортеця-К-ПНУ”.
Чоловіча ветеранська футзальна команда “Фортеця”.
Мотобольна команда “Поділля”.
Збірна команда з футболу “Інваспорт”.
Чоловіча ветеранська футбольна команда “Фортеця”.
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Спортивні здобутки студентів тісно переплітались зі спортивно-масовими
заходами, що розробляються спортивним клубом спільно зі спеціальними
кафедрами факультету та проходять у стінах Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Спортивно-масова робота в університеті складається з 4-х етапів:
1.
Першість факультетів між групами 1-4-х курсів з видів спорту.
2.
Змагання з видів спорту на факультеті фізичної культури.
3.
Загальні змагання з видів спорту в університеті.
4.
Участь збірних команд університету в змаганнях міста, області,у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
У спортивному житті університету з масового спорту в університеті з
масового спорту серед студентів кожний рік проводиться традиційна Спартакіада з 10 видів спорту: баскетбол (чол.), баскетбол (жін.), волейбол (чол.),
волейбол (жін.), кульова стрільба, легка атлетика, міні-футбол, теніс настільний, шахи, футбол, теніс. У фінальній частині брали участь понад 200 студентів.
Загальні місця у 2016 році розподілено так:
І місце – фізико-математичний факультет;
ІІ місце – історичний факультет;
ІІІ місце – природничий факультет;
IV місце – факультет корекційної психології і соціальної педагогіки;
V місце – факультет іноземної філології;
VI місце – економічний факультет;
VIІ місце – педагогічний факультет;
VІIІ місце – факультет української філології та журналістики.
Одним із традиційних спортивно-масових заходів у 2016 році став “Тиждень здорового способу життя” (20.09–29.10.2016 р.), упродовж якого викладачі
факультету фізичної культури організували для студентів вишу змагання з
найбільш популярних серед студентів видів спорту оздоровчої спрямованості.
Цей комплексний фізкультурно-спортивний захід проводився спільними
зусиллями факультету фізичної культури, спортивним клубом, профспілкою
студентів, аспірантів та докторантів й керівництвом університету. До програми заходу було включено велику кількість різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, які згідно плану проведення були розподілені за днями.
Так, 20.09.2016 р. вівторок – 13 год. 15 хв. – змагання відкритої першості
університету з інтелектуального багатоборства “Мегамозок” серед збірних
команд студентів факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на виставковому майданчику, ІІ поверх, центрального корпусу університету.
21.09.2016 р., середа – 15 год. 00 хв. – змагання відкритої першості університету з паркового волейболу серед збірних команд студентів факультетів
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у
спортивній залі № 2 університету.
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22.09.2016 р., четвер – 15 год. 00 хв. – фінальні змагання відкритої першості
університету з паркового волейболу серед збірних команд студентів факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
у спортивній залі № 2 університету.
23.09.2016 р., п’ятниця – 15 год. 00 хв. – змагання відкритої першості університету з туризму серед збірних команд студентів факультету фізичної культури
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на
туристичних трасах “Альпін-парк”, міський парк по вулиці Т. Шевченка, 22.
26.09.2016 р. понеділок – 13 год. 30 хв. – змагання відкритої першості університету з бадмінтону серед збірних команд студентів факультетів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка в спортивній
залі № 2 університету; понеділок – 14 год. 00 хв. – спортивно-масовий захід
“Веселі старти” для студентів 1 курсів факультету фізичної культури Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, які пройшли
на навчально-тренувальній базі університету; понеділок – 14 год. 30 хв. –
відкриття і проведення змагань з міні-футболу на Кубок ректора Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка серед збірних
команд студентів факультетів університету на навчально-тренувальній базі
університету.
27.09.2016 р., вівторок – 13 год. 30 хв. – фінальні змагання відкритої першості
університету з бадмінтону серед збірних команд студентів факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у
спортивній залі № 2, університету; вівторок – 14 год. 00 хв. – змагання відкритої
першості університету серед збірних команд студентів факультетів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка зі стрітболу у
спортив-ній залі № 2, університету; вівторок – 14 год. 30 хв. – змагання з мініфутболу на Кубок ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка серед збірних команд студентів факультетів університету на навчально-тренувальній базі університету.
28.09.2016 р., середа – 13 год. 30 хв. – змагання відкритої першості університету серед збірних команд студентів факультетів університету з настільного
тенісу у спортивній залі № 2 університету; середа – 14 год. 30 хв. – фінальні
змагання відкритої першості університету серед збірних команд студентів
факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка зі стрітболу у спортивній залі № 2 університету; середа – 14 год. 30 хв.
– змагання з міні-футболу на Кубок ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка серед збірних команд студентів
факультетів університету на нав-чально-тренувальній базі університету;
середа – 15 год. 00 хв. – легкоатлетичний пробіг вулицями м. Кам’янець-Подільський “Біг заради здоров’я” – Європейський сквер, вул. Огієнка, 9.
29.09.2016 р., четвер – 14 год. 30 хв. – фінальні змагання з міні-футболу на
Кубок ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка серед збірних команд студентів факультетів університету на
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навчально-тренувальній базі університету; четвер – 15 год. 00 хв. – змагання
з кульової стрільби серед збірних команд студентів факультетів університету
у тирі університету; четвер – 15 год. 30 хв. – змагання з кросфіту серед збірних
команд студентів факультетів університету на навчально-тренувальній базі
університету.
30.09.2016 р., п’ятниця, – 12 год. 00 хв. на площі перед центральним корпусом
університету відбулася презентація сучасних фітнес-програм на латиноамериканській танцювальній культурі “ZUMBA FITNESS PARTY” у виконанні
С.В. Гук, кандидата педагогічних наук, сертифікованого фітнес-інструктора.
В заході одночасно брали участь більше 200 студентів. Також до проведення
заходу долучилися 30 студенток педагогічного факультету університету, які
провели молодіжну патріотичну танцювальну акцію і залучили до неї всіх
бажаючих.
Підсумовуючи результати виступів студентів-спортсменів на міжнародних
змаганнях, Іграх ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, чемпіонатах світу, Європи
та України, Кубках світу, Європи і України, етапах Кубка світу та Європи,
першостях світу, Європи та України, спортивно-масових заходах університету,
міста та області, можна сміливо стверджувати про високий рівень розвитку
фізичної культури і спорту в університеті. Цей успіх пов’язується насамперед
з належним рівнем профорієнтаційної роботи, сприянням керівництва розвитку фізичної культури і спорту в університеті, професійним ставленням
тренерів-викладачів з видів спорту до своєї тренерської роботи.

