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Жінка... Скільки в цьому сло
ві ніжності, мудрості, сили і доброти. 
Жінка - це запрошення на щастя, це віч
ність поєднана з миттю, це тепло, що 
навіть на відстані дістає до сердечних 
струн, створюючи мелодію сімейно
го благополуччя, впевненості та віри. 
Жінка -  це завжди перемога! Саме про 
таких на вигляд тендітних, але дуже 
сильних волею представниць прекрас
ної половині людства, ми б хотіли Вам 
розповісти.

Справа в тому, що спортсменки -  
це особлива соціальна категорія ж і
нок, яка характеризується своєрідним 
стилем життя, відмовою від більшості 
звичних для багатьох людей життєвих 
радощів, екстремальними фізичними 
навантаженнями тощо.

Якщо ми заглибимось в історію, 
то побачимо, що саме ж інки як в сві
товому, так і українському спорті ви
бороли левову частину нагород. Хоча 
в античних Олімпійських іграх ж інки 
участі не брали. Більш того, їм під стра
хом смертної кари заборонялося навіть 
бути присутніми на змаганнях.

Сьогодні спорт - це досить ун і
кальне і цікаве явище в житті прак
тично кожної людини. Він надає масу 
можливостей для прояву своїх фізич
них і духовних сил. Тому стає більш 
зрозумілим прагнення ж інок до занять 
різними видами спорту.

Абсолютно у всьому світі швид
ко збільшується чисельність людей, 
які займаються спортом. Жінки теж з 
величезним ентузіазмом займаються 
не тільки традиційно ж іночими вида
ми спорту, а й осягають нові для ж іно
чого світу спортивні дисципліни. Вони 
досягають досить високих спортивних 
результатів, наближаючись стрімко до 
абсолютних рекордів, які раніше були 
встановлені чоловіками-спортсмена- 
ми.

Наш чоловічий колектив кафе
дри фізичної культури та спорту Хар
ківського національного технічного уні
верситету ім. Петра Василенка хотів би 
відзначити найкращих у своїй справі:

- Кузьмінок Оксану Володими
рівну - МС України, срібну призерку 
чемпіонату Європи з легкої атлетики 
2008 p., неодноразову призерку м іж 
народних змагань, випускницю ХНТУСГ 
ім. П.Василенка 2010 року;

- Дем'янову Лоліту - МС України 
з вільної боротьби, багаторазову при
зерку міжнародних змагань та чемпіо
нату України 2013р. та 2014 p., студент
ку 3 курсу ННІ ПХВ;

- Юношеву Ганну В 'ячеславівну- 
МС України, чемпіонку Європи 2005 p., 
трикратну чемпіонку України з настіль
ного тенісу, випускницю ХНТУСГ ім. 
П.Василенка 2008 року.

Любі ж інки ! Від усієї душі ми 
вітаємо Вас з 8 Березня! Це свято спо
внене світла, радості, тепла та ніжності, 
адже приурочене Жінці -  величній, на
тхненній та прекрасній! Ми, чоловічий 
колектив кафедри фізичної культури 
та спорту, приєднуємось до усіх поба
жань та світлих відгуків. Ми пишаємось 
тим, що поруч з нами такі прекрасні та 
тендітні, спортивні та натхненні ж інки- 
переможниці! Від усього серця до
звольте побажати Вам подальших 
спортивних звершень, вірності обра
ній справі та, звичайно, здоров'я! Та 
пам'ятайте, Ви -  наша гордість, наша 
слава. Ви -  краса та грація, тендітність 
та сила, віра та надія!

Ъу§шп& ш дсмібі!

З повагою до Вас, 
чоловічий колектив кафедри фізичної 

культури та спорту.


