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Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Фізичне виховання у Львівській політехніці: 
що змінилося за час карантину?
Пандемія змусила студентів по новому пристосовуватися до повсякденності, власне, це
позначилося на життєдіяльності.

Від 29 березня ми повернулися в Стрийський парк та радо відкрили двері нашим вихованцям.
Щодо спортивних секцій, карантин не сильно відбився на результатах. Наша команда з футзалу
виборола перемогу в першості України, яка тривала 7–8 грудня в Києві, та надалі готується
здобувати перемоги в міжнародних чемпіонатах.

Охочі студенти мають змоги займатись офлайн із дотриманням усіх карантинних вимог.

«Корпуси та викладачі готові до занять. Восени ми переважно провадили заняття безпосередньо
в Стрийському парку, на природі. Окрім того давали поради студентам про здоровий спосіб
життя. Загалом освітній процес відбувається, згідно з навчальним планом, адаптованим до
технології дистанційного навчання», – каже викладачка Тетяна Зелікова.

Додамо, що у Віртуальному навчальному середовищі (ВНС) студенти також можуть отримати
весь теоретичний та практичний матеріал із курсу «Фізичне виховання».



У Студмістечку Львівської політехніки
триває будівництво спортивного комплексу

Головне завдання Університету – створити комфортні умови для заняття
спортом. Цьогоріч відбулася масштабна реконструкція та ремонт двох
спортивних корпусів на вулиці Уласа Самчука. Нещодавно завершили
будівництво ігрового залу спортивного комплексу на вулиці Василя Стуса,
обладнаного найсучаснішим покриттям, системою вентиляції, світлом та
інвентарем. Політехніка планує також реконструювати тенісний зал для
змагань вищого рівня.

Найбільший акцент робиться на модернізації навчальних корпусів. Щодо
залу легкої атлетики, то заплановано замінити підлогове покриття. У
корпусі, де є басейн, встановлено сучасну котельню та фільтри для
очищення води. Звичайно, модернізації потребує й зал.

Невдовзі у Львівській політехніці з’явиться ще один сучасний спортивний
комплекс по вулиці Лукаша, 4, що буде обслуговувати Студмістечко.
Фінансування проєкту реалізується в рамках інвестиційної угоди. На
території мультифункціонального спорткомплексу розмістять два
футзальні поля зі штучним покриттям, комбіноване поле, майданчики
для гри в баскетбол та гандбол, поле для волейболу й тенісних кортів.
Майданчики облаштують заїздом для людей з інвалідністю. На разі
проєкт будівництва допоміжних споруд перебуває на розгляді Львівської
міської ради.



Спортивна діяльність

Гандбольний клуб 
«Львівська політехніка» 

– лідер Західної групи 
Чемпіонату України у 

вищій жіночій лізі



Спортивна діяльність
Члени виконкому відділення Національного олімпійського комітету
України у Львівській області визначили найкращого спортсмена
Львівщини за підсумками найкоротшого місяця 2021 року. Ним
виявився один із кращих санкарів Львівщини та України 25-річний
львів’янин Антон Дукач.

Посівши високе 8-е місце у фінальному ІХ етапі Кубка націй із санного
спорту на природній санно-бобслейній трасі в швейцарському Санкт-
Моріці (5–7 лютого 2021 року), Антон Дукач здобув срібну медаль у
загальному підсумковому заліку Кубка націй сезону 2020/2021 років.

Завершилися змагання з настільного тенісу в програмі ХVI Літньої
Універсіади України. Студентка Інституту економіки і менеджменту
Марія Топчій та студентка Технологічного коледжу Львівської
політехніки Юліана Занік посіли ІІІ місце в парному розряді.

Старший викладач кафедри фізичного виховання Національного
університету «Львівська політехніка» Олександр Король на зборах
Федерації кіокушинкай України обраний головою цієї організації.



Спортивна діяльність

У місті Кам’янському Дніпропетровської області завершилися змагання
XVI Літньої універсіади України з плавання, у яких взяли участь 146
спортсменів із 23 закладів вищої освіти з усієї України.

Спортивну честь Національного університету «Львівська політехніка»
на цьому турнірі відстоювали майстри спорту Аліна Крук (ІГСН),
Владислав Самійло (ІТРЕ), Сергій Пилип (ІТРЕ), Дмитро Стадницький
(ІКНІ), Маркіян Стадницький (ІТРЕ) та кандидат у майстри спорту
Олексій Кінаш (ІТРЕ).

Команда Львівської політехніки посіла у своїй категорії друге місце,
поступившись лише плавцям Харківського національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут».

Переможницею на дистанції 800 м вільним стилем стала кандидат у
збірну студентську команду України, майстер спорту, студентка
Інституту гуманітарних та соціальних наук Аліна Крук.



Спортивна діяльність
У фінальних змаганнях XVI літної Універсіади України зі
стрільби кульової троє студентів Львівської політехніки
вибороли золоту, срібну та дві бронзові нагороди і,
здобувши 197 очок, вивели Університет на перше місце у
ІІІ групі закладів вищої освіти.

Змагаючись у складі збірної Львівської області, снайпери-
політехніки також сприяли загальнокомандній перемозі
області: Львівщина посіла перше місце серед 10 областей-
учасниць, набравши 1118 очок. Львів’яни майже вдвічі
випередили срібних призерів змагань – збірну Вінницької
області з 673 очками. Бронзовим призером командного
заліку стала команда Чернігівської області (200 очок).

У стрільбі з пневматичного пістолета у складі збірної
команди Львівської політехніки змагались студенти
Віолета Бас (І місце у вправі ПП-3, ІІІ місце у вправі ПП-
мікст), Роман Плескун (ІІ місце у вправі ПП-3) та Юлія
Чернявська (IV місце у вправі ПП-мікст).



Спортивна діяльність
11–15 серпня 2021 року у Вроцлаві відбувався Чемпіонат світу зі стрільби з
олімпійського і блочного лука серед юніорів та кадетів (World Archery Youth
Championships 2021).

Студентка ІІ курсу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного
університету «Львівська політехніка» (група ПВ-21) Варвара Ілляш у командних
змаганнях зі стрільби з лука серед юніорок виборола ІІІ місце.

В Естонії завершився Чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування серед спортсменів
віком до 23 років. Студентка Інституту економіки і менеджменту Національного
університету «Львівська політехніка» Ольга Ількова виборола друге місце.

Завершився Чемпіонат України з плавання, що проходив 4–6 грудня
2021 року в місті Дніпрі.

Студент Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола
Національного університету «Львівська політехніка» Георгій Лукашев
став чемпіоном України на дистанціях 1500 м вільним стилем, 200 м
батерфляєм та 400 м комплексним плаванням.

Вітаємо Георгія та його тренера Андрія Шиманського!



Спортивна діяльність
З 27 до 30 вересня 2021 року в місті Скадовську (Херсонська
область) відбувались перші Всеукраїнські пляжні ігри серед
студентів Beach Games із пляжного волейболу, футболу, гандболу
та боротьби.

У змаганнях взяли участь і спортсмени Львівської політехніки.
Найбільш вдало виступили такі команди нашого університету:

• жіноча футбольна команда здобула друге місце,
• жіноча і чоловіча команди з гандболу, а також команда з

боротьби посіли треті місця.

У Хусті завершився Міжнародний турнір з футболу серед жіночих
студентських команд під патронатом президента Всеукраїнської
футбольної асоціації студентів народного депутата Івана Крулька.

Команда Національного університету «Львівська політехніка»
посіла у змаганнях перше місце. Тренер – викладач кафедри
фізичного виховання Роман Марич.



Спортивна діяльність
Щочетверга з 16:00 у Стрийському парку у Львові
відбуватимуться безкоштовні тренування зі
скандинавської ходьби. Це популярний в Європі вид
спорту, що підходить для широкого кола людей.

Для того, аби займатись скандинавською ходьбою,
потрібні лише спеціальні палиці. Проводитиме
тренування старша викладачка кафедри фізичного
виховання Національного університету «Львівська
політехніка» Оксана Заліско.

Торік жінка стала переможницею Всесвітніх ігор
майстрів, а у 2019 році перемогла на Кубку світу з
лижних перегонів серед ветеранів спорту.

– Пані Оксана знає, як виглядають заняття та змагання зі
скандинавської ходьби за кордоном, більше того, вона
здебільшого здобуває призові місця на цих змаганнях,
тож зможе поділитись дуже практичним досвідом, –
зауважує Ірина Олійник, заступниця директора центру
«Спорт для всіх».




