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Пропонуємо до вашої уваги проект 

«Не будь в офсайді!», який вирішує 

поставлену вище проблему, тобто його 

кінцевим результатом є модернізова-

ний футбольний майданчик зі штучним 

покриттям, що буде окрасою та гордіс-

тю університету і міста. Усіх бажаю-

чих, особливо студентів, волонтерів, не 

байдужих запрошуємо до співпраці. 

Будемо раді інвесторам, яким гаран-

туватиметься абонемент відповідно до 

їхнього вкладу. 

Задумайтесь, можливо на цьому полі 

ростиме майбутній володар золотого 

м’яча... 

За право вважатися батьківщиною фут-

болу претендували Китай, Японія і Євро-

па. Під час розкопок в 

Китаї були знайдені лі-

тописи, в яких згадував-

ся опис гри, схожої на 

футбол. Трохи пізніше 

ганяти м'яч стали в Япо-

нії. Проте такий футбол, яким ми його ба-

чимо зараз - кінцеве це творіння Англії  

Королі забороняли"бігати за великим 

м'ячем", адже частенько футбольним по-

лем служили міські вулиці, а воротами - 

підворіття. Але ця гра дуже міцно запала в 

душу народу, на ці заборони мало хто реа-

гував. 

До появи правил дозволя-

лося брати м'яч руками. Та і 

ворота складалися з двох па-

лиць, увіткнених в землю, 

без перекладини.  

 Звичайно, так тривати не 

могло, і в 1863 році з'явилися перші фут-

больні правила, воротареві дозволили бра-

ти м'яч в руки.  

Зараз здається, що вже 

усі футбольні правила 

прийняті і міняти нічо-

го. Ймовірно, так і є. 

Адже якби ця гра не 

була настільки досконалою, хіба було б у 

неї стільки божевільних прихильників?  

Не бракує вболіваль-

ників гри мільйонів і в нашо-

му файному місті, адже тут 

виступають ФК “Нива” та ФК 

“Тернопіль”. Остання майже 

повністю складається зі студе-

нтів та випускників факультету фізичного 

виховання ТНПУ ім. В. Гнатюка, які відпо-

відно тренуються на полі університету. А 

де ж тоді повинні грати у футбол хлопці і 

дівчата, що навчаються на інших факульте-

тах??? 

 

 

 

 

 

 

Тому доцільним є побудова нового, су-

часного спортивного майданчику для гри у 

футбол з поступовим розширен-

ням до спортивно-розважального 

комплексу. 

Футбол -  Гра мільйонів 

Ігор Мельник, факультет журналістики 

...граємо на асфальті, на майданчику з 

поганим грунтовим покриттям... 

Лідія Киричук, фізмат 

…для дівчат ніколи місця не 

вистачає… 

Василь Шевченко, ІПФ 

...постійно охоронці 

виганяють з поля... 

http://svitfactiv.com/index.php/istoriji/131-futbol-gra-miljoniv

