
 
СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 
Прищепа Марина, 

Наказом від 27.01.2005 р. №185 Державного Комітету з фізичної 
культури і спорту студентці 5 курсу факультету економіки, 
менеджменту і права Прищепі Марині присвоєно звання 
Заслужений майстер спорту України. 

 
Демидюк Сергій, 

Член збірної команди України. 
Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики (МСМК). 
Виконав МСМК у січні 2004 р. в м. Запоріжжя на змаганнях “Кубок 
України”. Чемпіон України у приміщенні 2003, 2004, 2005 рр. (60 м 
с/б). Чемпіон України 2004, 2005 рр. (110 м с/б). Переможець 
Кубку Європи 2004 р. (Болгарія) (110 м с/б). Встановив рекорд 
України з бігу на 110 м с/б в м. Мінськ (Республіка Білорусь) 
міжнародні змагання “Меморіал Аглетдінової” (2004р.). 
Учасник XVІІІ літніх Олімпійських ігор в Афінах 2004 р. 
Переможець міжнародних змагань “Русская зима” 2005р. м. 
Москва (Росія). 
Призер міжнародних змагань “Еurojumps” в м. Гетеборг (Швеція) 
2005 р.  

 

Максим Третяк 

Максим Третяк -  
- майстер спорту міжнародного класу з боксу; 
- чемпіон першості Європи-2000 р.; 
- фіналіст чемпіонату Європи-2001 р.; 
- бронзовий призер чемпіонату світу-2002 р.; 
- чемпіон Європи з боксу, 2003 р.; 
- V місце на 28-х Олімпійських іграх (Афіни); 
- III місце Кубку світу з боксу, 2006 р. 
ВТЕІ КНТЕУ (ФЕМ) 



 
 Іван Гешко 

Іван Гешко - п'яте місце на Олімпійских іграх у Афінах, чемпіон 
Европи 2005 р. у м.Мадрит, рекордсмен України з бігу на 800 
метрів, на 1500 метрів та на одну милю. 

  
Матросова Анастасія 

Матросова Анастасія — V місце (дзюдо);майстер спорту 
міжнародного класу, чемпіонка світу серед молоді, 3-разова 
чемпіонка Європи серед молоді, 4-разова чемпіонка України, 
учасниця Олімпійських ігор. ТЗФ  

 
 Рубанко Артем 

Рубанко Артем - майстер спорту міжнародного класу, чемпіон 
України з легкої атлетики, призер міжнародних змагань, учасник 
Олімпійських ігор.ФЕМП  

 
Бубон Віталій — XI 

місце (дзюдо); 

майстер спорту міжнародного класу, 2-кратний чемпіон Європи серед 
молоді, срібний призер чемпіонату світу серед студентів, бронзовий 
призер Всесвітньої універсіади, учасник Олімпійських ігор (IV місце, 
дзюдо). ТЗФ  



 
  

Сазоненко Денис – (плавання), МСМК, призер чемпіонату Європи 
з естафетного плавання, неодноразовий чемпіон та призер 
України, член національної збірної України з плавання. 

 
  

Завгородня Ольга – легка атлетика, майстер спорту, 
неодноразова чемпіонка та призер Чемпіонату України, чемпіонка 
Універсіади в 2007 р. з бігу на 400 м. (м. Бангкок, Таїланд); 

 

Бреус Сергій – (плавання), МСМК, чемпіон Європи, 
неодноразовий чемпіон України, чемпіон Універсіади 2007 р. 
(Бангкок, Таїланд), член національної збірної України з плавання. 

   



  
 

  
 



  
 

  
 


