
Звіт про стан та розвиток фізичної культури і спорту 

в Тернопільському національному технічному університеті 

імені Івана Пулюя в 2019р. 

 

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана 

Пулюя 2019 року створювалися належні умови для занять спортом, широко 

залучалася студентська молодь до регулярних занять фізичною культурою i 

спортом на академічних заняттях з дисципліни «Фізичне виховання» (обсягом 

2 години на тиждень для студентів 1-го курсу) i в позаурочний час у 

спортивних секціях, групах «Здоров’я». 

Для студентів першого курсу використовували як традиційну через 

аудиторні заняття, так й індивідуальну форму фізичної підготовки. 

Індивідуальна форма, затверджена рішенням кафедри фізичного виховання і 

спорту передбачає заняття через секції у вільний від навчання час. 

Для популяризації занять із фізичної культури та здорового способу 

життя в університеті проводили зустрічі з відомими спортсменами регіону, 

Олімпійський тиждень, День здоров’я. 20 вересня 2019 р. в університеті 

святкували Міжнародний день студентського спорту, під час якого студенти 

брали участь у флешмобі з виконанням «Jump Squats» (стрибки з 

напівприсяду). Участь у цьому заході взяли понад 300 учасників освітнього 

процесу. 

 



Питання фізичного розвитку студентів університету висвітлені у звіті 

ректора про діяльність колективу університету за 2019 р. (http://tntu.edu.ua/ 

storage/pages/00000494/zvit-rectora2019.pdf), на інформаційних стендах  та веб-

сторінці кафедри фізичного виховання і спорту та університету, через 

публікації у місцевій пресі та виступи на телебаченні. 

З використанням матеріальної бази спортивно-оздоровчого комплексу 

«Політехнік» у звітному році проводили спортивні змагання: 

• Спартакіада першокурсників ТНТУ з чотирьох видів спорту, а саме: 

міні-футбол, волейбол, плавання, настільний теніс. У ній взяли участь 112 

студентів. 

 

• Спартакіада ТНТУ ім. І. Пулюя серед факультетів з шести видів 

спорту: міні-футбол, волейбол, плавання, армспорт, гирьовий спорт, 

настільний теніс. У ній брали участь 290 учасників. 

http://tntu.edu.ua/%20storage/pages/00000494/zvit-rectora2019.pdf
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Збірні команди університету взяли участь у літній студентській 

Універсіаді області. Вони виступили у 12 видах спорту й здобули: з 

плавання – 1 місце, гирьового спорту – 1 і 2 місця, веслування на драгонботах, 

армспорту – 2 місце, вільна боротьба, гандбол, баскетбол та легка атлетика – 

3 місце. 

У Всеукраїнському легкоатлетичному забігу «Студентська миля» 

студент Олександр Юрчик здобув третє місце.  

Студент Юрій Юркевич виборов золоту медаль у відкритій першості 

Західного регіону з плавання на змаганнях, присвячених Дню збройних сил 

України (м. Тернопіль) та виконав норматив майстра спорту України.  

 



 

На чемпіонаті Асоціації з гирьового спорту України в складі збірної 

Тернопільської області студенти університету здобули три золоті й одну 

срібну медалі. У своїх вагових категоріях золото вибороли Воловик 

Володимир, Гуменний Володимир, Гук Назарій. Срібло – у Дуля Антона. 

Кращі спортсмени і переможці змагань відзначені грошовими преміями. 

За останні роки суттєво зріс попит студентів до силових видів, а саме: 

гирьового спорту та армспорту. Ці тенденції пов’язані з тим, що в університеті 

значно переважає кількість студентів-юнаків. Для занять силовими видами 

спорту в університеті створено добру матеріальну базу, працюють досвідчені 

тренери. А головне, значна частина студентів бажає займатися цими видами 

спорту.  

Традиційно потужно працює секція плавання. У ній займаються 22 

студенти, кращі з яких представляють область на національних змаганнях, 

студентських універсіадах тощо. 

З метою мотивації та стимулювання студентів до занять фізичною 

культурою та спортом при формуванні рейтингу для призначення стипендії 

враховуються особливі успіхи студентів у спортивних змаганнях із різних 

видів спорту та виконання спортивних нормативів. 

Порушень дисципліни і значних травмувань студентів під час 

навчального процесу з фізичного виховання і тренувань не було. 

Фінансування розвитку матеріальної бази фізичного виховання і спорту 

університету відбувається за рахунок коштів спеціального фонду, а 

проведення турнірів та інших змагань серед студентів – за рахунок 

спонсорських коштів, коштів студентського профкому та органів 

студентського самоврядування. 

З метою зменшення видатків на утримання спортивно-оздоровчого 

комплексу «Політехнік» та ефективної реалізації обласної програми 

фінансового забезпечення енергозбереження в університеті розроблено проект 

реконструкції системи підігрівання води з упровадженням енергоефективних 

технологій із використанням сонячної енергії, який включений до переліку 



проектів Тернопільської обласної програми регіонального розвитку, що 

будуть фінансуватися із фонду у 2020 році. .  

Реконструкція системи підігрівання води з упровадженням 

енергоефективних технологій із використанням сонячної енергії спортивно-

оздоровчого комплексу дозволить зменшити споживання  природного газу на 

32 тис. м3 на рік, що становить близько 350 тис. грн. економії коштів. 

Упровадження даного проекту дасть змогу розширити роботу  басейну 

спортивно-оздоровчого комплексу в літній період – з липня до серпня. 

Станом на 1.01.2020 р. за проектом виконано: 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації (грудень 2018 –

лютий 2019, 128 186 тис. грн.). 

2. Експертиза (березень 2019, 8 561 тис. грн.). 

3. Спільно з Управлінням освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації розроблено та затверджено на сесії Тернопільської 

обласної ради ОБЛАСНУ ПРОГРАМУ фінансової підтримки 

енергозбереження у Тернопільському національному технічному університеті 

імені Івана Пулюя на 2020 рік (очікуване фінансування 1 158,05  тис. грн.). 

Проект подано до Державного фонду регіонального розвитку на 

конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, 

які можуть реалізуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального 

розвитку у 2020 році (лютий 2019, очікуване фінансування 4 632,20 тис. грн.). 

За звітний період за рахунок коштів спеціального фонду замінено 

віконні та дверні блоки на блоки з енергозберігаючими двокамерними 

склопакетами. Проведено очищення та дезінфекцію плитки підлоги басейну, 

душових кімнат. Виконано профілактику системи підігрівання та фільтрації 

води у басейні й системи осушування повітря басейну. 

Питання розвитку фізичної культури і спорту неодноразово 

заслуховувалися на засіданнях ректорату, кафедри фізичного виховання і 

спорту та спортивного клубу університету. 


