
 

На студентському Олімпі – свято спорту, краси та єднання. 
Урочиста церемонія відриття Студентської Спартакіади 2017-2018 навчального року 

 

 

Україно, нас благослови! 

Дай нам крила, щоб важкі 

дороги 

Нас вели до перемоги. 

Україно нас благослови! 

Ми клянемось славити Тебе, 

Щоб на світі знали всі народи 

Твою силу, Твою вроду! 

Ми клянемось славити тебе! 

 

(Гімн олімпійців 

України) 

 

13 вересня  2017 року в Новоушицькому коледжі ПДАТУ відбулася урочиста церемонія  з 

нагоди відкриття студентської Спартакіади 2017-2018 навчального року. Керівник фізичного 

виховання Доліба Михайло Степанович оголосив про готовність до проведення свята й зазвучали 

звуки сертакі - мелодії Древньої Греції, театралізоване дійство розпочалось танцювальною 

композицією «На Олімпі»: присутні поринули в  історію появи Олімпійських ігор та відродження 

свята спорту П’єром де Кубертеном, яку представили олімпіоніки-студентки, Зевс та Гера.  

Довгий шлях долає Олімпійський вогонь. Переходячи із рук в руки, він поспішає на головну 

арену Малих Олімпійських ігор - традиційну спартакіаду навчального закладу. Запалав він  і на 

нашому святі – вогонь миру і дружби студентських сердець: у наш час, в наш вік людина молода, 

юнь студентська  й спорт – разом навік. Палаючий факел  студентської спартакіади велично 

вносить викладач Козак В’ячеслав Петрович,  багаторазовий презер чемпіонату області, району  

з футболу, гравець  діючої команди «АГРОБІЗНЕС».   Саме так у 1980 році олімпійський факел 

палав в руках студентів Новоушицького технікуму механізації сільського господарства 

Присяжного Миколи та Зюбрія Михайла, які були удостоєні честі нести факел Олімпіади - 80. Це 

уже історичний факт… 

  А сьогодні в 2017 вся студентсько-викладацька родина, затамувавши подих,  вдивлялась у 

барви Державного прапору, який підняли в небесну синь Саковський  Едуарду, студент  М14 

групи , презер чемпіонату України з пауерліфтінгу серед юнаків у вазі до 83 кг, чемпіон області з 

пауерліфтінгу; Цупіло Оксана, студентка АЛ14 групи, п’ятикратна чемпіонка Хмельниччини  з 

пауерліфтінгу. 

 

  З вітальним словом до учасників урочистого параду відкриття звернулись директор коледжу 

Альльонов Олександр Михайлович та вельмишановні гості: Олійник Анатолій Антонович – 

депутат обласної ради, директор, ТОВ «Сварог – Дністер»; Кокарєв Віталій Валентинович, 

заступник голови  Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади; Ломачинський  

Олег  Дмитрович, випускник 1993 року, директор ДЮСШ. Вони привітали студентів і 

вболівальників з початком першого етапу колежанських змагань та побажали студентам і 

викладачам успіхів у спортивній та оздоровчій діяльності. Вся студентсько-викладацька родина 

дякувала за щедрі дарунки та теплі слова  гучними оплесками. 

Студентська олімпіади - це чесна боротьба. Тому як справжні  олімпійці студенти склали  

присягу в істинно спортивному дусі, в ім’я слави  спорту та честі студентських команд, 

прозвучала присяга Олімпійців з вуст старости та фізорга М14 групи – переможниці спартакіади 

2016-2017 року  

 



Команди усіх академічних груп коледжу прийняли участь у цій урочистій церемонії. Групи, які 

стали переможцями та призерами попередньої Спартакіади у комплексному заліку, отримали 

свої заслужені нагороди: І  місце  - М14 група, куратор: Кримчак В.В. , староста Шинкаренко 

Дмитро,  фізорг Чорноконь Антон;  ІІ  місце  - М13 група: куратор Бідна В.В., староста Гоуцалюк 

Рустам, фізорг Максимчук Максим; ІІІ місце – АЛ14 група куратор Ковальчук В.О.. староста – 

Пальона Яна, фізорг – Цупіло Оксана.  

Студентська олімпіади - це чесна боротьба. Тому як справжні  олімпійці студенти склали  

присягу в істинно спортивному дусі, в ім’я слави  спорту та честі студентських команд, 

прозвучала присяга Олімпійців з вуст старости та фізорга М14 групи – переможниці спартакіади 

2016-2017 року.  

Показовими виступами студентів та гостей свята привітали спортивно-танцювальний 

колектив коледжу «Водограй»,  студентська секція юнаків старших курсів з важкої атлетики, яку 

тренує Титарчук О.В., студент 3 курсу агроінженерного відділення Максим Бойко - презер 

конкурсу «Студент року -2017».  

 

Р.S. Ми стали свідками відкриття студентської спартакіади в коледжі. Запалав символічний 

Олімпійський вогонь. На рівні з прапором України заморів олімпійський прапор, а отже 

протягом навчального року в нашому коледжі проводитимуться різні спортивні змагання та інші 

заходи. Я впевнена, що багатьом із Вас, дорогі студенти,  стануть близькі і зрозумілі 

гуманістичні  ідеали олімпійського руху. Заняття спортом допоможуть Вам, шановні юнаки та 

юнки,  виховати дисциплінованість, чесність, порядність, скромність, толерантність, розвити 

красу тіла й рухів, інтелект, культуру мови та спілкування.  

Валентина Шинкаренко, заступник директора  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


