Інформація
кафедри фізичного виховання
зі спортивно-масової роботи у ВНТУ за І півріччя 2019 року
У період з січня по липень 2019 року в міжнародних змаганнях взяли участь:
- Пограничний Богдан - студент ФЕЕЕМ, гр. 2ЕЕ-18б, переможець міжнародних
змагань зі спортивної акробатики “Кубок Варшави” (Польща, м. Варшава, 1521.05.2019 р.);
- Король Богдан – студент ФІТКІ, гр.3ПІ-17б, у складі збірної області став
переможцем міжнародного турніру з футболу серед юнаків віком до 19 років –
STRZEGOM CUP (Польща, м. Стшегом, червень 2019 р.);
- Хникін Олексій – студент ФКСА, гр. 1СІ-15б, увійшов до складу студентської
збірної команди України з плавання і взяв участь у XXX Всесвітній літній
Універсіаді, яка відбулася з 3 по 14 липня 2019 року в італійському м. Неаполі;
- Босенко Богдан – студент ФКСА, гр.. 2АКІТ-18м, увійшов до складу
студентської збірної команди України з волейболу і візяв участь у XXX Всесвітній
літній Універсіаді, яка відбулася з 3 по 14 липня 2019 року в італійському м. Неаполі.
На всеукраїнських змаганнях в другому півріччі 2018 року значними є
досягнення таких студентів:
- Чорний Денис – студент ФІТКІ, гр. 2КН-16б, фіналіст Кубок України з
армспорту серед професіоналів (м. Одеса, 21.01.2019 р.);
- Недоснований Олександр – студент ФІТКІ, гр. 1КІ-18м, срібний призер
Чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих у приміщенні (м. Суми, 2426.01.2019 р.);
- Антонюк Єгор – студент ФКСА, гр. 2 ІСТ-18б, бронзовий призер чемпіонату
України з бойового самбо серед юніорів у ваговій категорії 74 кг (м. Херсон, 31.0103.02.2019 р.);
- Недоснований Олександр – студент ФІТКІ, гр. 1КІ-18м, бронзовий призер
Чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні (м.
Суми, 09.02.2019 р.);
- Сосницький Ілля – студент ФЕЕЕМ, 4Е-16б, бронзовий призер Чемпіонату
України з кросу серед молоді (м. Олешки, 02.03.2019 р.);
- Чорний Денис – студент ФІТКІ, гр. 2КН-16б, фіналіст відкритого турніру з
армспорту Кубок Пушкарів (м. Тернопіль, 24.02.2019 р.);
- Ваценко Яна (ФЕЕЕМ, гр. 4Е-15), Гресько Юлія (ФЕЕЕМ, гр. 2ЕЕ-18б), Ясько
Яна (ФЕЕЕМ, гр. 2ЕЕ-16б), Каращенко Марія (ФКСА, гр. КІВТ-18м), Квасневська
Юлія (ФМІБ, гр. МВКД-18мс), Хомяк Вікторія (ФМІБ, гр. КІН-18м), Кисла Юлія
(ФІТКІ, гр. 2КН-18б), Паламарчук Анастасія (ФІРЕН, гр. ТКР-18б) - фіналістки ХІV
літної Універсіади України з баскетболу (м. Київ, 07-09.04.2019 р.);
- Ваценко Яна (ФЕЕЕМ, гр. 4Е-15), Ясько Яна (ФЕЕЕМ, гр. 2ЕЕ-16б), Хомяк
Вікторію (ФМІБ, гр. КІН-18м), Жмурко Ірина - фіналісти ХІV літньої Універсіади
України з баскетболу 3х3 (м. Київ, 24.04.2019 р.);
- Босенко Богдан (ФКСА гр. АКІТ-18мі), Стасюк Іван (ФБТЕГП, гр. Б-15б),
Хмільовський Віталій (ФМТ, 1АТ-17мс) – фіналісти ХІV літньої Універсіади України
з волейболу (чоловіки) (м. Чернігів, 16.0-21.05.2019 р.);
- Хникін Олексій – студент ФКСА, гр. 1СІ-15б, срібний призер Чемпіонату
України з плавання (м. Харків, 23-26.04.2019 р.);
- Босенко Богдан – студент ФКСА, гр. 2АКІТ-18м, призер (2 місце) чемпіонату
України серед Суперліги з волейболу та Кубку України (2 місце);
- Юренко Іван – студент ФЕЕЕМ, гр. 2ЕМ-15, чемпіон України з боксу серед
студентів у ваговій категорії + 91кг (м. Полтава, 23-27.04.2019 р.);
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- Тодощенко Ростислав – студент ФЕЕЕМ, гр. 2ЕЕ-16 зайняв 4 місце в
чемпіонаті України з боксу серед студентів у ваговій категорії 64 кг (м. Полтава, 2327.04.2019 р.);
- Коваль Вадим – студент ФМТ, гр.1ГМ-16 заяняв 5 місце у чемпіонаті України з
боксу серед студентів у ваговій категорії 69 кг (м. Полтава, 23-27.04.2019 р.);
- Бондаренко Олександр – студент ФМІБ, гр. УБ-15 зайняв 5 місце у чемпіонаті
України з боксу серед студентів у ваговій категорії 81 кг (м. Полтава, 23-27.04.2019
р.);
- Хникін Олексій – студент ФКСА, гр. 2АКІТ-18м, чемпіон ХІV літньої
Універсіада України з плавання (м. Кам’янське, Дніпропетровська обл. 07-10.05.2019
р.);
- Луценко Юрій – студент ФІТКІ, гр. 2КІ-17б, фіналіст ХІV літньої Універсіада
України з плавання (м. Кам’янське, Дніпропетровська обл. 07-10.05.2019 р.);
- Латуша Дмитро – студент Ін ЕБМД, гр. ЕКО-18б, чемпіон України з
пішохідного туризму (м. Вінниця, 10.05.2019 р.);
- Пограничний Богдан - студент ФЕЕЕМ, гр. 2ЕЕ-18б, чемпіон України зі
спортивної акробатики серед дорослих у багатоборстві (м. Вінниця, 12-14.05.2019 р.);
- Мельничук Ольга – магістрантка ФІРЕН, гр. ТКС-18м, чемпіонка України з
естафетного бігу 4х800м (м. Ужгород, 20.05.2019 р.);
- Павлович Євгеній (аспірант ВНТУ), Недоснований Олександр (ФІТКІ, гр. 2КІ18м), Мельничук Ольга (ФІРЕН, гр. ТКС-18м) - фіналісти ХІV літньої Універсіади
України з легкої атлетики (м. Кропивницький, 24-26.05.2019 р.);
- Безкревний Олександр (аспірант 2-го курсу ВНТУ), Вознюк Олексій (ФІРЕН,
(гр. АРЗ-18м), Іванюк Олександр (ФІРЕН, гр. РТ-17мс) - фіналісти ХІV літньої
Універсіади України зі стрільби з луку (м. Львів, 26-27.05.2019 р.);
- Король Богдан (ФІТКІ, гр. 3Пі-17б), Лисюк Костянтин (ФБТЕГП, гр. Б-15),
Чистяков Назар (ФІТКІ, гр. 3КН-15б), Демчук Микола (ФІТКІ, гр. 1Пі-16б), Ребрій
Владислав (ФКСА, гр. 1Сі-16б), Требко Богдан (ФКСА, гр. 2Сі-16б), Брацлавський
Вячеслав (ФЕЕЕМ, гр. 1Е -15б), Леськов Віталій (ФІТКІ, гр. 1Кі-17б), Гусак
Олександр (ФМіБ, гр. КІН-18мі), Трепез Олександр (ФБТЕГП, гр. БТ-16),
Москаленко Дмитро (ФБТЕГП, гр.. ТГ-17мі). Дідушок Владислав (ФМТ, гр. 1ПМ16б), Станіславський Іван (ФКСА, гр. 2АКіТ-18м), Палій Ярослав (ФКСА, гр. 2Сі15б), Лисюк Костянтин (ФБТЕГП, гр. Б-15), Когут Владислав (ФІТКІ, гр. 2КН-18м),
Слободянюк Володимир (ФЕЕЕМ, гр. ЕСМ-18м) - учасники зональних змагань
Чемпіонату України з футболу серед команд вищих навчальних закладів (квітеньтравень 2019 р.);
- Дранчук Олександр – студент ФКСА, гр. 1ІСТ-18б, багаторазовий призер
чемпіонатів України з кульової стрільби (лютий, березень, квітень, травень, червень
2019 р.);
- Загоруйко Вадим – студент ФКСА, гр. КОІС-18б, фіналіст чемпіонату України
серед студентів з футболу U-18;
- Жученко Олексій – студент ФІРЕН, гр. ТКТ-18б, фіналіст чемпіону України
серед юніорів з важкої атлетики до 20 років (м. Львів, 25-30.03.2019 р.) та серед
молоді до 23 років (м. Київ, 20-25.05.2019 р.);
- Куленко Денис - студент ФКСА, гр. КІВ-16, чемпіон України з універсального
бою серед молоді та серед чоловіків, виконав норматив майстра спорту України (м.
Чернівці, 21-24.05.2019 р.);
- Жигаров Максим – студент ФКСА, гр. АКІТ-18б, чемпіон України з боксу
серед молоді, виконав норматив майстра спорту України (м. Дніпро, 27.05-02.06.2019
р.);
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- Котик Олександр – студент ФІРЕН, РТ-18м, учасник відкритого чемпіонату
України з пляжного волейболу (м. Миколаїв, 18-19.05.2019 р.) та Всеукраїнського
столичного турніру (м. Київ, 01-02.06.2019 р.).
Вагомими є здобутки студентів університету в обласних змаганнях та
змаганнях за програмою ХІV літньої Універсіади закладів вищої освіти
Вінницької області:
- Антонюк Єгор – студент ФКСА, гр. 2 ІСТ-18б, чемпіон Вінницької області з
бойового самбо (м. Ладижин, 20.01.2019 р.);
- баскетбол (жінки) 3х3 – переможці змагань за програмою ХІV літньої
Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області (06-02.02.2019 р.);
- баскетбол (чоловіки) 3х3 – срібні призери змагань за програмою ХІV літньої
Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області (06-02.02.2019 р.);
- баскетбол (жінки) – переможці Студентської Баскетбольної Ліги Вінниччини
серед жіночих команд (11-26.02.2019 р.);
- волейбол (чоловіки) – бронзові призери змагань за програмою ХІV літньої
Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області (04-06.03.2019 р.);
- Чорний Денис – студент ФІТКІ, гр. 2КН-16б, переможець відкритого Кубку з
армспорту серед студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації Вінницької
області (м. Вінниця, 05.03.2019 р.);
- плавання - збірна команда ВНТУ у складі Хникіна Олексія, Яценка Владислава,
Леценка Юрія, Ясишена Вадима, Кобисі Ігоря, Герасименка Владислава, Борисюка
Олександра, Подоляна Діми, Немкова Нікіти, Квасневської Юлії – переможець
змагань за програмою ХІV літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької
області (12-13.03.2019 р.);
- Жученко Олексій – студент ФІРЕН, гр. ТКТ-18б, багаторазовий чемпіон
Вінницької області з важкої атлетики серед юніорів (березень-квітень 2019 року);
- Басай Андрій (гр. 2АКІТ-18б), Антонюк Єгор (гр. 2ІСТ -18б), Поліщук
Владислав (гр. 2АКІТ-17б) – студенти ФКСА, багаторазові призери зі спортивної
боротьби (березень-травень 2019 року);
- боротьба дзюдо – збірна команда виборола срібні медалі у змаганнях ХІV
літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області (09.04.2019 р.);
- міні-футбол (жінки) – збірна команда виборола срібні медалі у змаганнях ХІV
літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області (18-25.04.2019 р.);
- легка атлетика – збірна команда виборола бронзові медалі у змаганнях ХІV
літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області (13-14.05.2019 р.);
- футбол (чоловіки) – збірна команда виборола срібні медалі у змаганнях ХІV
літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області (14-21.05.2019 р.).
На належному організаційно-методичному рівні були проведені змагання між
збірними командами факультетів за програмою Спартакіади “Молодь і спорт
України”:
- шахи – командні змагання серед збірних команд факультетів: 1-е місце – ФІТКІ
(Очеретний Анатолій – гр. 2КН-16, Дубик Олександр – гр. 1БС-17мс, Осипчук Ірина –
гр. КН-18, Зубко Антон – гр. ПІ-18); 2-е місце – ФМТ (Півторак Вадим – гр. ІМ-15,
Наточій Леонід – гр. ПМ-17, Кособуцький Олександр – гр. ПМ-17, Мельничук Юлія –
гр. ТТ-17); 3-е місце – ФІРЕН (Богуш Костянтин – гр. ТКТ-17, Тесля Роман – гр. ТКР17), 4-е місце – ФЕЕЕМ, 5-е місце – ФКСА, 6-е місце – ФМІБ + Ін ЕБМД, 7-е місце –
ФБТЕГП (04-05.03.2019 р.);
- баскетбол 3х3 – командні змагання серед збірних команд факультетів: 1-е місце
– ФКСА (Шкорбот Олександр – гр. 1АКІТ-17, Вітківський Владислав – гр. ЛТО-16,
Базилишен Дмитро – гр. 1АКІТ-17, Жиганов Володимир – гр. 1АКІТ-18); 2-е місце ФМТ (Петров Владислав – гр. 1АТ-18м, Назаренко Данил – гр. 1ПМ-17мс, Цвях
Богдан – гр. 1ГМ-18, Мбуім Вільям Патрік – гр. ІМ-15); 3-е місце - ФЕЕЕМ
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(Крежанівський Євген – гр. 1ЕМ-18, Гуменюк Святослав – гр. 1ЕМ-18, Семенов
Михайло – гр. 2ЕЕ-18) (18.03.2019 р.);
- стрільба кульова - командні змагання серед збірних команд факультетів: 1
місце – ФКСА, 2 місце – ФЕЕЕМ, 3 місце – ФІРЕН (26.03.2019 р.);
- волейбол – командні змагання серед збірних команд факультетів: 1 місце ФБТЕГП (Стасюк Іван, Кордонський Назар, Сторожук Ростислав, Смашнюк Дмитро,
Колібаба Вадим, Кримняк Ярослав); 2 місце – ФКСА (Сідак Ігор, Бондар Роман,
Резенов Валентин, Крупник Сергій, Горчук Юрій, Сирцов Євгеній, Пасека Богдан
Якобенчук Олексій); 3 місце – ФІТКІ (Васильков Сергій, Русначенко Михайло,
Княжицин Олександр, Парасунько Іван, Поплавский Владислав, Левченко Нікіта) (2225.04.2019 р.);
- міні-футбол - призерами командних змагання серед першокурсників стали: 1
місце – ФКСА, 2 місце – ФМІБ+Ін ЕБМД, 3 місце – ФМТ (08.04-27.05.2019 р.).
Підведені підсумки участі збірних команд факультетів у змаганнях Спартакіади
ВНТУ “Молодь і спорт України”: 1 місце виборов ФКСА, 2 місце - ФМТ, 3 місце –
ФІТКІ.
Значні спортивні досягнення демонстрували студенти у відкритих першостях
ВНТУ:
- міні-футбол серед 2-4 курсів: 1 місце - ФЕЕЕМ, 2 - ФКСА, 3 - ФМІБ+Ін ЕБМД,
4 - ФБТЕГП, 5 - ФІТКІ, 6 - ФМТ, 7 – ФІРЕН (12.03-27.04.2019 р.);
- бадмінтон - в змаганнях взяли участь студенти ВНТУ та КЗ «ВОК ДЮСШ»,
чемпіоном в особистому розряді став Павлов Володимир (ФКСА, гр. О-15б), серед
жінок - Мормітко Тетяна (ФКСА, гр. ЛОТ-17 б,19.04.2019 р.);
- настільний теніс - змаганнях взяли участь студенти та викладачі ВНТУ.
Результати Першості серед студентів: 1 місце - Бала Сергій (ФКСА), 2 місце Трофимчук Артем (ФІТКІ), 3 місце – Григоришен Олександр (ФКСА) та 1 місце –
Палій Валентина. Результати Першості серед викладачів: 1 місце – Тихонов
Володимир (доцент кафедри фізвиховання); 2 місце – Шеремета Олександр (доцент
кафедри радіотехніки); 3 місце – Кучерук Володимир (професор, завідувач кафедрою
МПА). Результати Першості серед студентів, викладачів та співробітників: 1 місце –
Бала Сергій (студент ФКСА), 2 місце – Трофимчук Артем ( студент ФІТКІ), 3 місце –
Тихонов Володимир (доцент кафедри фізвиховання). 4 місце - Григоришен Олександр
(студент ФКСА), 5 місце - Кучерук Володимир (професор, завідувач кафедрою
МПА), 6 місце - Шеремета Олександр (доцент кафедри радіотехніки) (07.05 2019 р.).
У період з жовтня 2018 по травень 2019, проходив відкритий чемпіонат міста
Вінниці серед чоловічих команд з волейболу, у якому взяла участь чоловіча збірна
команда ВНТУ. 15 найсильніших команд міста виборювали перемогу у двох
дивізіонах, на які команди були розподілені за результатами попередніх ігор. У
підсумку змагань Збірна ВНТУ посіла 1 місце. Склад команди: Стасюк Іван,
Кордонський Назар, Сторожук Ростислав, Смашнюк Дмитро (ФБТЕГП), Кравець
Володимир (ФЕЕЕМ), Васильков Сергій, Парасунько Іван, Русначенко Михайло,
Княжицин Олександр, Левченко Нікіта (ФІТКІ), Серветник Владислав, Штефанеса
Сергій (ФІРЕН), Сідак Ігор (ФКСА).
Спартакіада “Молодь за здоровий спосіб життя” серед мешканців студентського
містечка ВНТУ була проведена в період з 28 травня по 11 червня 2019 року:
28 травня 2019 року відбулася першість з шахів. В особистому заліку чемпіоном
змагань став Богуш Костянтин, студент ФІРЕН, гр.ТКр-17, (гур.№5), 2 місце - Гуцу
Ігор (ФКСА, гр. СА-18 (гур.№6), 3 місце - Черната Дмитро (ФКСА, гр. 2 АКІТ-18,
(гур. №6). У командному заліку 1 місце виборов гуртожиток №6, 2 місце - гуртожиток
№2, 3 місце - гуртожиток №5, 4 місце - гуртожиток №4, 5 місце - гуртожиток №3.
29 травня 2019 року відбулась першість з настільного тенісу. Змагання були
командно-особисті. В особистому заліку чемпіоном став Бала Сергій (ФКСА, гр.1СІ4

15, гурт. №6), 2 місце - Трофимчук Артем (ФКСА, гр. 1ІСТ-18, гурт. №6), 3 місце Деркач Олександр (ФМТ, гр.1АТ-18мс, гурт. №4). У командному заліку місця
розподілились так: 1 місце - гуртожиток №6, 2 місце - гуртожиток №4, 3 місце гуртожиток №5, 4-5 місце - гуртожиток №2 та №3.
З 3 по 10.06 2019 р. проходила першість ВНТУ з міні футболу. У командному
заліку з міні футболу: 1 місце-гуртожиток №3, 2 місце гуртожиток №2, 3 місце гуртожиток №6, 4 місце - гуртожиток №4, 5 місце - гуртожиток №5.
11 травня 2019 року відбулась Першість ВНТУ з волейболу. У командному
заліку 1 місце виборов гуртожиток №5. Склад команди: Серветник Владислав (гр.
ТКр-16, ФІРЕН), Юхимець Олена (гр. ТКт-15, ФІРЕН), Шкробот Олександр (гр.
1АКІТ-17, ФКСА), Русначенко Михайло (гр. 1КІ-18, ФІТКІ), Поплавський Владислав
(гр. 1КН-18, ФІТКІ), Васильков Сергій (гр. 1КІ-16, ФІТКІ), Світік Юрій (гр. 2ПІ-18,
ФІТКІ), 2 місце гуртожиток №4, 3-4місце - гуртожиток №3-6, 5 місце - гуртожиток
№2.
За результатами проведених змагань Чемпіонами в Спартакіаді “Молодь за
здоровий спосіб життя” серед мешканців студентського містечка ВНТУ стала
команда гуртожитку №6, 2 місце – гуртожиток №5, 3 місце – гуртожиток №4.
Значні спортивні досягнення демонстрували
викладачі на Спартакіаді
педагогічних працівників вищої освіти Вінницької області з гри в шахи,
баскетболу 3х3,волейболу, кульової стрільби, настільного тенісу, футзалу та
плавання:
З 7 по 8 лютого 2019 р. відбулися змагання з шахів за програмою Спартакіади
науково-педагогічних працівників вишів Вінницької області. Команди складалиcя із
двох гравців. Наш університет традиційно представляли кандидати в майстри спорту
з шахів – завідувач кафедри метрології та промислової автоматики професор Кучерук
Володимир Юрійович та професор кафедри радіотехніки Семенов Андрій
Олександрович. Перше місце виборов Вінницький національний технічний
університет, друге - Вінницький національний медичний університет, третє Вінницький національний аграрний університет.
13 лютого в стрілецькому тирі ВДПУ відбулися змагання з кульової стрільби з
пневматичної зброї. Команду технічного університету представили такі викладачі:
Небава Микола – декан ФМІБ, професор кафедри економіки підприємства і
виробничого менеджменту; Несен Леонід – доцент кафедри менеджменту
організацій; Тихонов Володимир – доцент кафедри фізвиховання; Кулик Денис –
викладач кафедри фізвиховання; капітан команди та тренер ВНТУ з кульової
стрільби, майстер спорту Украіни з поліатлону, ст. викл. кафедри фізвиховання –
Колос Олена. Учасники змагались в одному виді зброї – пістолет або гвинтівка.
Всього взяли участь понад 30 працівників з 6 вузів нашого міста. Команда нашого
університету виборола 3 місце.
З 18 по 21 лютого в спортивній залі ВНМУ ім. М.І. Пирогова
відбулися змагання з волейболу. Результати цих змагань: І місце – ВНМУ ім. М.
Пирогова, ІІ – ВНТУ, ІІІ – ВДПУ ім. М. Коцюбинського, IV – ВТЕІ , V – ДонНУ.
26 лютого в залі кооперативного інституту відбулися командні змагання з
настільного тенісу. Команду нашого університету представляли такі викладачі: Колос
О.А., Чхань А.А., Тихонов В.К. та професор кафедри МПА Кулаков
П.І. В Спартакіаді взяли участь 5 команд ЗВО Вінниччини. Команда ВНТУ зайняла 1
місце.
27 лютого відбулися ігри з баскетболу 3х3 викладачів ЗВО. Команди грали за
коловою системою і в результаті у нас IV місце. Склад команди: Кулик Деніс,
Тихонов Володимир, Столярик Владислав, Тимчик Сергій.
5 березня у спорткомлексі Авангард відбулися змагання з плавання. В змаганнях
взяли участь 4 команди вишів. Від кожної команди по чотири учасника – два чол. та
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дві жін. Кожен з учасників змагався на дистанції 50 м вільним стилем та у командній
естафеті – 4х50 м в/с. В особистій першості Колос Олена та Голубєва
Валентина посіли 4 і 5 місця, поступившись майстрам спорту з ВДПУ та ВТЕІ, а
чоловікам, Бойко Олексію та Кулику Денису, вкотре немає рівних, вони зайняли 1 і 2
місця. В естафетному плаванні та командному заліку наша команда здобула І місце.
Згідно підсумкової Таблиці обласної Спартакіади науково-педагогічних
працівників Вінницький національний технічний університет стає чемпіоном
Вінницької області серед працівників ЗВО 2019 року.
Успішним був виступ викладачів університету у складі збірних команд
Вінницької області на змаганнях Чемпіонату України серед науково-педагогічних
працівників:
- Кучерук Володимир - д.т.н., професор, завідувач кафедрою зайняв 5 місце з
шахів (м. Київ, 01.03.2019 р.);
- викладачі кафедри фізвиховання Колос Олена та Кулик Деніс посіли 4 команд не місце у плаванні (м. Київ, 22-23.04. 2019 р.).
Переможними були виступи викладача кафедри фізичного виховання Овчарук
Віри Григорівни:
- перемога у марафоні 42,2 км (Болгария, Стара Загора, 31.03.2019 р.);
- 3 місце з результатом 2.37.13 у Белфасті (Ірландія, 05.05.2019 р.) на щорічному
River Rock Belfast City Marathon;
- перемога у Вінницькому напівмарафоні (26.05.2019 р.).
Зав. кафедри ФВ
08.07.2019 р.

Євсєєв Л.Г.

6

