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СТАРЧАК ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ 

(12 серпня – 3 грудня 1999) 

 

Народився 12 серпня 1916 року у Харкові. Закінчив Харківський 

електромеханічний технікум (1933), навчався у Харківському державному 

медичному інституті (1933–1936), Вищій школі тренерів Державного 

інституту фізичної культури України у Харкові (1936–1938). 1939 року 

закінчив Мелітопольське авіаційне училище штурманів і 1940 року як 

штурман бомбардувальника брав участь у бойових діях у Фінляндії. Був 

важко поранений, тривалий час лікувався, проте брав участь у бойових діях 

вже Другої світової війни.  

У повоєнні роки наказом Всесоюзного комітету у справах фізичної 

культури та спорту скерований на посаду тренера з боксу у місто Фрунзе 

(Киргизія). Готував майстрів спорту та одночасно виступав як спортсмен на 

різних змаганнях. За високі спортивні досягнення та розвиток боксу у 

Киргизії отримав звання ,,Заслужений тренер Киргизької РСР”. Був суддею 

всесоюзної категорії, ветераном альпінізму СРСР (підкоряв вершини Тянь-
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Шаню). 1950 року переїхав до України у Дніпропетровськ, де працював 

тренером в спортивному товаристві ,,Металург”. 

1952 року, після турніру першості України з боксу, що відбувся у 

Львові, запрошений на роботу до цього міста. Працював у Будинку офіцерів, 

де створив одну з найсильніших боксерських команд. Одночасно 

призначений тренером збірної команди Української РСР з боксу.  

Від 1955 року працював на посаді викладача боксу Львівського 

державного інституту фізичної культури.  

З 1957 до 1968 навчався у ЛДІФК.  

Звільнився 29 червня 1972 року у зв’язку з переходом на тренерську 

роботу до Львівської школи вищої спортивної майстерності. 

З ім’ям В. Є. Старчака пов’язане створення системи навчання і 

тренування боксерів як спортивної дисципліни. Обґрунтував послідовність 

оволодіння техніко-тактичною майстерністю боксерів від початкового рівня 

до майстра спорту; виховав плеяду відомих фахівців − майстра спорту, 

семиразового чемпіона Української РСР І. Дегтярьова (згодом доктора 

педагогічних наук, професора), суддю міжнародної категорії – М. Бойківа, 

почесного майстра спорту, чемпіона Української РСР, призера СРСР –              

О. Мачикіна, майстра спорту, п’ятиразового чемпіона Української РСР –           

Б. Мухлиніна, майстра спорту, триразового чемпіона Української РСР, 

кандидата педагогічних наук, професора – М. П. Савчина, почесного майстра 

спорту, заслуженого тренера Української РСР – В. Шаргородського. Серед 

учнів В. Є. Старчака − майстри спорту О. Чмельов та О. Стратилатов 

(заслужений тренер Української РСР), А. Шульга, А. Никитенко (майстер 

спорту міжнародного класу), В. Лабик, М. Паскевич, О. Бодня (майстер 

спорту міжнародного класу).  

Після багаторічної тренерської та педагогічної діяльності працював на 

посаді методиста з лікувальної фізичної культури Залізничної лікарні Львова. 

Нагороджений бойовими орденами та медалями.  

Помер 3 грудня 1999 року.  
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Щорічно (від 2001 року) проводять міжнародний турнір його пам’яті з 

боксу серед боксерів-юніорів.  

Наукові праці В. Є. Старчака: 

1. Остьянов В. Н. Эффективность использования тренажерных устройств 

в обучении боксера движениям / В. Н. Остьянов, М. П. Савчин, 

В. Е. Старчак // Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в ин-тах физ. 

культуры. – Москва, 1973. – С. 93–94. 

Публікації про В. Є. Старчака: 
 

1. Біобібліографічний покажчик наукових праць провідних учених, 

видатних спортовців Львівського державного університету фізичної 

культури (1946–2010) : наук. вид. : у 2-х т. / уклад. Ірина Свістельник. – 

Львів : ЛДУФК, 2011. – Т. 2. – С. 329–330. (Серія „Спортивна наука в 

особах, документах, бібліографії ”). 

2. Львівський державний університет фізичної культури : попул. вид. / 

[авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. 

Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2011. – С. 68. 

3. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : 

попул. енцикл. / авт.. кол.: Ф. Музика [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. 

ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 418. 

4. Савчин М. П. Спортивно-педагогічна спадщина Заслуженого тренера 

України Валентина Євгеновича Старчака : інформ.-метод. матеріали 

для учасн. турніру з боксу, присвяч. пам’яті В. Є. Старчака / 

Савчин М. П., Лопатнюк С. В. – Львів, 2004. – 56 с. 

5. Старчак Валентин Евгеньевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sport-strana.ru/starchak-valentin-evgenevich/ 

6. Тренер и учитель [Электронный ресурс] // День. – 2016. – 1 сент. – 

Режим доступа: http://day.kyiv.ua/ru/article/pochta-dnya/trener-i-uchitel 

http://sport-strana.ru/starchak-valentin-evgenevich/
http://day.kyiv.ua/ru/article/pochta-dnya/trener-i-uchitel
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7. У Львові відбудеться сьомий міжнародний турнір з боксу пам’яті 

Валентина Старчака [Електронний ресурс] // Zik. – 2007. – 20 бер. – 

Режим доступу: http://zik.ua/news/2007/03/20/  

8. У Львові стартував кубок міста з боксу [Електронний ресурс] // Вголос. 

– 2016. – 1 квіт. – Режим доступу: 

http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_startuvav_kubok_mista_z_boksu_foto_2

11785.html?print 

 

Світлини: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://zik.ua/news/2007/03/20/u_lvovi_vidbudetsya_somyy_mizhnarodnyy_turnir_z_boksu_pamyati_valentyna_68278
http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_startuvav_kubok_mista_z_boksu_foto_211785.html?print
http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_startuvav_kubok_mista_z_boksu_foto_211785.html?print
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