
ЦІЛЬ 3. МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я І 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Спортивна діяльність

Всесвітня пандемія COVID-19 внесла свої корективи в життя всіх людей на планеті. Не оминуло
це, звичайно, і спортивне життя політехніків. Впродовж 2020 року було заплановано безліч
спортивних заходів, однак через епідемію та посилення карантинних заходів відбулося лише
декілька, на яких наші студенти-спортсмени гідно виступили та здобули призові місця.

Чудово виступила наша футзальна команда дівчат на Кубку України, який проходив
11–13 березня 2020 року в с. Крижанівка Одеської області. Дівчата здобули бронзові нагороди
(тренер – доцент кафедри Л. В. Козіброда).

Чоловіча команда з футзалу виборола золото на чемпіонаті України серед студентських команд,
який проходив у м. Києві з 5 до 8 грудня 2020 року (тренер – старший викладач В. В. Осінчук).



Спортивна діяльність
(продовження)

З 9 до 13 вересня 2020 року у Львові відбувався чемпіонат України серед юніорів зі стрільби з лука,
на якому студент І. Мількович посів особисте ІІІ місце; студент Я. Горик – ІІІ командне місце;
студентка В. Ілляш – ІІ командне місце, а студент А. Олійник виконав норматив майстра спорту
України.

Студентка першого курсу В. Ілляш потішила нас перемогами і на чемпіонаті України зі стрільби з
лука, уже серед кадетів. Змагання проходили в м. Чернігові з 24 до 27 вересня 2020 року. Варвара
виборола три золоті нагороди в командному, особистому заліку та міксті. Наставник студентів –
тренер-викладач, мсмк М. С. Тараненко.

Участь у клубному чемпіонаті України серед команд суперліги з настільного тенісу беруть і
чоловіча, і жіноча команди Львівської політехніки під керівництвом старших викладачів І. І. Тихого
та С. В. Пономарьова.



Командно-особистий чемпіонат України у м. Дніпрі (29.07–02.08.2020): студент, мсмк з веслування
на каное С. Нагорний посів найвищу сходинку п’єдесталу; студент, мс Ю. Зуб – І особисте місце,
І, ІІ – у командному заліку; студент, мс Т. Савчук – І, ІІ місця серед юніорів, ІV командне місце;
студентка, мс М.Жеплінська – І, ІV місце особисте.

На Кубку України в м. Дніпрі (18–22.08.2020) студент, мсмк з веслування на каное С. Нагорний
посів І та ІІ місця в різних дисциплінах.

Студентка, мс О. Ількова на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування рогейн (24 години),
який проходив у м. Харкові з 30 жовтня до 2 листопада 2020 року, посіла І та ІІ місця в різних
категоріях.

У чемпіонаті Львівської області з вільної боротьби серед чоловіків (06.02.2020) студенти,
кмс М. Курій (в/к 97 кг) – І місце та кмс Н. Заяць (в/к 70 кг) – І місце; студент, кмс Б. Медвідь (в/к
до 125 кг) – ІІ місце.

Спортивна діяльність
(продовження)




