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14 травня  2015 року в Одеському регіональному інституті державного 

управління НАДУ при Президентові України відбулося традиційне спортивне 

свято інституту присвячене 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі. 

Свято відкрив заступник директора інституту з наукової роботи Попов С.А. 

Від керівництва інституту та особисто директора Іжи М.М. він привітав студентів 

з визначною датою, звернувши увагу на те, що молодь повинна продовжувати 

славні традиції старших поколінь щодо захисту Батьківщини, наголосив на 

необхідності успішно навчатися та готувати себе до професійної діяльності. У 

проведенні свята прийняв участь ветеран Великої Вітчизняної війни, герой-

розвідник, учасник оборони та визволення Одеси, учасник штурму Берліну 

Савченко Я.А. В своєму привітанні перед слухачами та студентами ветеран 

розповів про важкі бої, про те, якою ціною була здобута Перемога та побажав 

учасникам заходу успіхів у навчанні, спортивних досягнень, міцного здоров’я та 

миру. Зі словами привітання виступила в.о. начальника відділу кадрів управління 

персоналом Крук В.Т., яка наголосила про героїчний подвиг Савченка Я.А. у 

боротьбі з фашизмом, та з вдячністю вручила йому пам’ятну книгу, присвячену 

70-й річниці Великої Перемоги.  

Програма свята включала різноманітні спортивні змагання. Для учасників 

змагань також була організована концертна програма. 

Спортивні заходи організували та провели викладачі фізичної культури, 

майстри спорту Діуца І.В. та Масунов Л.І. 

 В ході змагань були визначені переможці:  
 

Індивідуальні змагання: 

Стрибки у довжину серед юнаків: 

1. Петренко Ігор (1 курс «Менеджмент») 

2. Вінтоняк Михайло (1 курс «Менеджмент») 

3. Бєлоус Павло (2 курс «Менеджмент») 

 

Стрибки у довжину серед  дівчат: 

1. Маркітан Яна  (1 курс «Менеджмент») 

2. Боднар Діана (2 курс «Менеджмент») 

3. Малишева Анастасія (1 курс «Менеджмент») 

Підтягування на перекладині: 

1. Карабіньовський Віталій ( 1 курс «Державне управління»)  

2. Урум Олександр (5 курс «Менеджмент») 

3. Остапенко Андрій  (1 курс «Менеджмент») 

Згинання та розгинання рук в упорі на брусах: 



1. Мартинюк Олександр ( 1 курс «Державне управління») 

2. Малишев Ігор (5 курс «Менеджмент») 

3. Карабіньовський Віталій ( 1 курс «Державне управління»). 

 

Групові змагання: 

Перетягування канату: 

У перетягуванні канату перемогу здобула команда 3 курсу факультету 

менеджменту. 
 

Жіноча естафета: 

У жіночій  естафеті перемогу здобула команда 2 курсу факультету менеджменту. 
 

Естафета серед юнаків: 

У юнацькій естафеті перемогу здобула команда 1 курсу факультету менеджменту. 
 

Волейбол: 

У волейболі перемогу здобула команда 1 курсу факультету державного 

управління. 

 

За підсумками змагань відбулося нагородження переможців. Це було 

яскраве свято, яке сподобалось всім його учасникам. 

 


