
Спортивні досягнення на факультеті історії та географії 

 

Факультет історії та географії – постійний учасник не тільки 

факультетських, а й загальноуніверситетських спортивних і спортивно-

туристичних зльотів, змагань, турнірів, спартакіад, кросів тощо. 

Уже традиційно студенти першого курсу факультету постійно беруть 

участь у Спартакіаді серед перших курсів університету із таких видів спорту: 

настільний теніс, волейбол, баскетбол, шахи, міні-футбол, легка атлетика. 

Студентське самоврядування факультету активно долучається до 

проведення спортивних змагань, заходів і турнірів. Так, зокрема, воно було 

задіяне в організації Традиційної Спартакіади серед студентів перших курсів і 

численних загальноуніверситетських і факультетських спортивних заходів до 

Дня фізичної культури і спорту, Міжнародного дня студентського спорту, Дня 

туризму, Дня міста Полтави тощо. 

Останнім часом на факультеті історії та географії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка були 

проведені наступні спортивно-масові заходи: 

- спортивне свято, присвячене Дню фізичної культури та спорту; 

- заходи до загальноуніверситетського Дня здоров’я; 

- традиційні «Спортивні естафети» серед факультетів університету; 

- туристичні зльоти географів; 

- участь у комплексній спартакіаді студентів факультету і 

університету;  

- змагання факультетського рівня з футболу, волейболу, настільного 

тенісу, плавання, легкої атлетики, баскетболу, силової гімнастики, гандболу;  

- участь у традиційних міжвузівських турнірах зі спортивного 

орієнтування «Заграва», футболу, волейболу, черлідингу на призи ректора 

ПНПУ імені В.Г. Короленка професора Степаненка М.І.; 



- участь в університетській спартакіаді з різних видів спорту; 

- участь у товариській зустрічі з міні-футболу та волейболу між 

викладачами та студентами факультету в рамках тижня факультету;  

- участь у турнірі з волейболу серед жіночих команд, присвячений Дню 

міста, та турнірі з міні-футболу «Футбольна родина» серед команд факультетів 

університету; 

- студенти брали участь у спартакіаді серед гуртожитків ЗВО 

м. Полтави «Спорт для всіх – у кожному гуртожитку» з міні-футболу, 

баскетболу (чол.), волейболу (чол./жін.), настільного тенісу, де посіли призові 

місця. 

Найбільших спортивних досягнень в особистому заліку здобули такі 

студенти факультету історії та географії: 

Шахи:  

Шарапова Наталія (група ІО-31, 2018-2020 рр.), 

Гріневич Володимир (група ГО-34, 2019-2020 рр.), 

Грицаєнко Давид (група ІО-12, 2019-2020 рр.) 

Настільний теніс: 

Маркін Богдан (група ІО-11, 2019-2020 рр.) 

Футбол: 

Булік Олександр (група ІА-24, 2019-2020 рр.) 

Баскетбол: 

Маляренко Тетяна (група ІА-24, 2019-2020 рр.) 
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