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Ж Ш ЪЪС 'П В РВМ б Т Ы »
На сьогоднішній день Харків
ський національний технічний ун і
верситет сільського господарства ім.
П.Василенка славиться високими спор
тивними досягненнями своїх студен
тів серед вищих навчальних закладів
України. Успіх цієї сфери діяльності в
основному забезпечує кафедра фізич
ного виховання і спорту, займаю чись
пропагандою спорту та заохоченням
молоді приєднатися до невпинного
ритму життя, поринувш и у спортив
ний вирій подій. На теренах ХНТУСГ ім.
П.Василенка було виховано близько
двохсот майстрів спорту.
Спорт - це запорука успіху, краси
та здоров'я. Для того аби жити у ритмі,
невпинно прагнути до нових звершень
та перемог, просто необхідно мати
справу зі спортом. Він дисциплінує, на
вчає командній роботі та сприяє новим
знайомствам і дружбі.
2015 рік став досить успішним
та яскравим у спортивному житті уні
верситету. П ерш ою визначною подією

стала «Спартакіада ННІ 2014-2015 н.р.
ХНТУСГ ім. Петра Василенка», яка була
присвячена 85-ти річчю університету.
Змагання серед студентів проводились
з таких видів спорту: волейбол, баскет
бол, шашки, шахи, бадмінтон, футбол,
теніс, перетягування каната, естафета,
ж им штанги, гирьовий спорт. За кількіс
тю набраних очок призові місця серед
навчально-наукових інститутів розподі
лилися таким чином:
ННІ М С М - І місце;
ННІ Б М - II місце;
ННІ Т С - I I I місце;
ННІ E K T - IV місце;
ННІ ПХВ -V місце.
Наступним
кроком
назустріч
спорту стало проведення «О лім пій
ського уроку». На сьогоднішній день
популяризація спортивної діяльності
серед молоді є не від 'єм н о ю частиною
освітнього процесу. Для того, аби м о 
лоде покоління росло та розвивалось у
тісному зв'язку зі спортом, і проводять
ся такі заходи. Зі щ ирим и побажаннями
успіхів у нових спортивних звершеннях,
на Олімпійський урок завітали визначні
гості:
-заслуж ений робітник фізичної куль
тури та спорту України, відповідальний
секретар Харківського обласного відді
лу Н аціонального Олімпійського комі
тету України Христоєв В.А.;
-заслуж ений робітник фізичної куль
тури та спорту України, голова обласно
го товариства «Колос» Снопок В.Ф.;
- майстер спорту між народного
класу, учасниця Олімпійських ігор Сеул
1998 року та Сідней 2000 року з на
стільного тенісу Ковтун О.В.;
- заслужений майстер спорту, семи
кратний чемпіон Параолімпійських ігор
Пекін 2008 - 4 золота і 1 бронза, Л он 
дон 2012 - 3 золота, 1 бронза, двадцятикратний чемпіон світу з плавання
Веракса М.О;
- майстер спорту між народного кла

су, учасниця Олімпійських ігор в Афінах
2004 року Рижкова О.Ю.;
- майстер спорту, срібний призер
чемпіонату Європи, багаторазовий пе
ремож ець між народних змагань, чем
піонату та Кубка України з вільної б о 
ротьби, випускник нашого університету
2008 року Ганзій В.;
- майстер спорту, срібний призер
чемпіонату
Європи,
багаторазовий
перем ож ець між народних змагань,
чемпіонату і Кубка України з вільної бо 
ротьби, випускник нашого університету
2010 року М анучарян Г.;
- випускник університету 2014 року,
бронзовий призер чемпіонату Європи з
армспорту Жигілій В.;
- майстер спорту, багаторазовий
перем ож ець м іж народних змагань,
чемпіонату і Кубка України з вільної б о 
ротьби, випускник нашого університету
2014року Пушкін О.
Олімпійський урок проводить
ся для об'єднання спортивної молоді
нашого університету, аби подати при
клад іншим студентам та надати на
снаги та впевненості у своїх силах. У
процесі дійства були нагороджені ви
кладачі та студенти університету за зна
чний внесок у розвиток Олімпійського
руху на Харківщині. Гостям та студентам
були продемонстровані відео роботи
«Про зародження Олімпійських ігор»,
«Футбол у наш ом у університеті»,« Ко
манда регбі «Тех-А-С»», « Перемоги
українських призерів Олімпійських ігор
Л ондон 2012 року».

У 2015 році нових висот досягли
видатні спортсмени нашого університе
ту, які з незм інною жагою перемог узя
лись відстоювати честь свого вищого
навчального закладу у найрізном анітні
ших спортивних змаганнях обласного,
регіонального та м іж народного рівнів.
Серед них треба відзначити таких як:
- Д ем 'янова Лоліта ( 32 ПЗ) - брон
зовий призер м іж народного турніру з
вільної боротьби;
- Фільчков Ярослав (32 ПЗ) - пере
м ож ець Чем піонату України з грекоримської боротьби серед молоді, пе
рем ож ець М іж народного турніру у
Білорусії;
- Олійник Антон (41 ТС) - срібний
призер Кубку України з греко-римської
боротьби;
- Шахотін Денис (51 М) - бронзовий
призер Відкритого чемпіонату Харкова
з легкої атлетики;
- Слю саренко Артем (62 М ) - пере
м ож ець Змагань Харківської області
«Спорт протягом життя» з вільної бо
ротьби;
- Лафьоров Олександр (61 ПЗ) - пе
рем ож ець Змагань Харківської області
«Спорт протягом життя» з вільної б о
ротьби;
- М ірош ніков Данііл (32 ПЗ) - пере
м ож ець Змагань Харківської області
«Спорт протягом життя» з вільної бо
ротьби;
- Книгін Ярослав (42 ПЗ) - пере
м ож ець Змагань Харківської області
«Спорт протягом життя» з вільної бо
ротьби;

- Чумак Євген (42 М ) - перем ож ець
Змагань Харківської області «Спорт
протягом життя» з вільної боротьби;
- Бурлаков Олексій - бронзовий
призер Відкритого чем піонату Харків
ської області з пауерліфтінгу;
- Новіков Семен (11 М Н ) - перем о
жець Всеукраїнського турніру з грекоримської боротьби пам'яті Романенка М.І.;
- Гробницький Володим ир - сріб
ний призер XIII між народного турніру з
вільної боротьби серед юніорів на при
зи триразового олімпійського чемпіона
О.Медведя;
А також, хотілося б відмітити
команду регбі «Тех-А-С», гравці якої
відзначаються високою проф есіональ
ністю та успішністю, отримуючи все
нові та нові перемоги. У 2015 році ко
манда отримала срібло в П рем 'єр лізі
чемпіоната України.
О дним із провідних гравців ко
манди є Савалюк Олександр, студент
ННІ ТС, який став срібним призером

чем піонату Європи з регбі-15. Своєю
успішністю команда «Тех-А-С» завдячує
директору ННІ ТС, професору Науменку O.A., зав.каф. технологічних систем
ремонтного виробництва, професору
Сідашенку О.І., доц. каф. технологічних
систем ремонтного виробництва Тіхонову О.В.
До успіхів спортивної діяльнос
ті університету треба віднести участь
збірної команди ХНТУСГ ім. П. Василенка в обласних щорічних спортивних
змаганнях «Спорт протягом життя» се
ред студентів внз III-IV рівнів акредита
ції з шашок». Виступаючи у другій лізі,
команда зайняла 3 місце. Серед учас
ників інтелектуального спорту були:
Баранник Артем, Купрієнко Артем, Трухачов Сергій, Кравцов Сергій, Колодяжний Іван, Ткаченко Альона, Пазіненко
Катерина.
Висока результативність спортс
менів, популяризація спорту та під
тримка молодих початківців - це, на
самперед, заслуга кафедри фізичного

виховання та спорту. О собливу подяку
за розуміння та заохочення хотілося б
висловити ректору, д.т.н., акад. Тіщенку Л.М., проректору з НПР, к.т.н., проф.
Жилі В.І, голові профспілкового коміте
ту, д.т.н., проф. А ртьом ову М. П., голо
ві комітету у справах молоді і спорту,
к.філос.н., доц. Моісеєвій Н.І.
Підсумовую чи роботу, виконану
у 2015 році, мож на сказати, що ХНТУСГ
ім.П.Василенка підкорив ще одн у вер
шину в світі спорту, завдяки кропіткій
та відповідальній роботі незмінних
помічників та наставників спортсме
нів - викладачів кафедри фізичного ви
ховання та спорту. Тож ми від щирого
серця баж аємо успіхів та нових звер
шень молодим, ам бітним спортсменам
нашого університету: «Спорт - протя
гом життя!».

Кафедра фізичної культури
та спорту.

