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ПЕТРИШИН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(4 квітня 1960 – 20 серпня 2017) 

 

 Народився 4 квітня 1960 р. Закінчив Львівський державний інститут 

фізичної культури (1981). Кандидат педагогічних наук (1993), доцент (1996), 

професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, 

відмінник освіти України (1998), почесний працівник фізичної культури і 

спорту України (2003), голова комісії ЗМІ і пропаганди олімпійського руху 

відділення НОК України у Львівській області. 

 Від 17 січня 1994 року до 3 жовтня 1994 року, а також від 2 жовтня 

2000 року до 20 серпня 2001 року обіймав посаду декана спортивного 

факультету.  

 З 1997 до 2000 року – голова Комітету фізичної культури і спорту 

Львівської обласної державної адміністрації. 

 Від 2002 до 2007 року – проректор з виховної і спортивної роботи 

ЛДІФК. 

 З 2007 до 2016 року – завідувач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання. 

 Член редакційної колегії журналу „Фізична активність, здоров’я і 

спорт” (ЛДУФК).   
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 Підготував чотирьох кандидатів наук. 

 Помер 20 серпня 2017 на 58-році після тривалої важкої хвороби. 

 Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2016), 

Подякою НОК України за допомогу в розбудові олімпійського руху в Україні 

(2004), грамотою Львівського обласного управління комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти. науки, молоді та спорту України. 

 Юрій Володимирович Петришин був справжнім ерудитом, людиною 

з глибокими й розмаїтими професійними знаннями, чудово знав і любив 

українську культуру, українську мову, український гумор, український театр. 

Автор низки поетичних збірок. 

 

Наукові праці Ю. В. Петришина: 

1988: 

1. Гошко М. А. Физическая активность в рабочее и внерабочее время / 

М. А. Гошко, Ю. В. Петришин // Теория и практика физической культуры. 

– 1988. − № 9. – С. 8 − 10. 

2. Линец М. М. Исследование структуры и содержания тренировочного 

процесса на этапах начальной специализации и углубленной тренировки в 

избранных видах спорта : отчет о НИР / М. М. Линец, Ю. В. Петришин, 

Г. М. Андриенко. – Львов, 1988. 

1989: 

3. Линец М. М. Применение специальных упражнений в тренировке 

бегунов на средние дистанции в учебно-тренировочных группах ДЮСШ / 

М. М. Линец, Ю. В. Петришин // Проблемы отбора и подготовки 

перспективных юных спортсменов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. 

– Москва, 1989. – Ч. 1, разд. 1. – С. 101 − 102. 

1992: 

4. Петришин Ю. В. Методика цілеспрямованого застосування спеціальних 

вправ в підготовці юних бігунів на середні дистанції : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 ,,Теорія та методика фізичного 
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виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури” / 

Петришин Юрій Володимирович ; КДІФК. – Київ, 1992. – 24 с. 

5. Петришин Ю. В. Обґрунтування програми застосування спеціальних 

вправ у річному циклі тренування юних бігунів на середні дистанції / 

Ю. В. Петришин // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : 

тези доп. ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1992. – С. 91 − 92. 

6. Линець М. М. Відповідність спеціальних вправ змагальному бігові при 

підготовці підлітків-бігунів на середні дистанції / М. М. Линець, 

Ю. В. Петришин // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : 

тези доп. ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1992. – С. 84 − 85. 

7. Линець М. М. Динаміка змагальних і тренувальних параметрів 

навантажень в процесі багаторічного тренування плавців-підводників : 

звіт про НДР, № ДР 01.9.10014308 / М. М. Линець, Ю. В. Петришин. – 

Львів, 1992. – 24 с. 

1993: 

8. Сапронов М. О. Особливості попередньої підготовки до вивчення 

стрибка з жердиною студентами загального курсу інституту фізичної 

культури / М. О. Сапронов, Ю. В. Петришин // Роль фізичної культури в 

здоровому способі життя : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 

1993. – Ч. 2. – С. 204 − 206. 

1994: 

9. Петришин Ю. В. Проблеми української термінології в спорті / 

Ю. В. Петришин // Спорт і національне відродження : тези доп. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – С. 41. 

10. Петришин Ю. В. Роль спорту в сучасному суспільстві / Ю. В. Петришин 

// Спорт і національне відродження : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 

– Львів, 1994. – С. 130 − 133. 

1995: 

11. Петришин Ю. В. До питання про загально педагогічні принципи в теорії 

фізичної культури / Ю. В. Петришин // Фізична культура та спорт – 
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важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення 

: тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ЛДІФК за 1994. – Львів, 1995. 

– С. 16 − 17. 

12. Петришин Ю. В. Роль спорту в сучасному суспільстві / Ю. В. Петришин 

// Наш спорт. – 1995. – 31 січ. – С. 18 − 19. 

2001: 

13. Вацеба О. Проблеми сучасної теорії фізичного виховання як науки і 

навчальної дисципліни / Вацеба О., Петришин Ю. // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : 

зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2001. –№ 13. − С. 21 

− 25. 

2003: 

14. Петришин Ю. В. Характеристика причин виникнення травм та методи їх 

попередження у школярів / Ю. В. Петришин // Новітні медико-педагогічні 

технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-

метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 131 − 136. 

15. Петришин Ю. Християнство і спорт на шляху до співпраці / Юрій 

Петришин // Церва і спорт на шляху до співпраці. – Львів, 2003. – С. 23 − 

26. 

16. Петришин Ю. В. Методичні вказівки щодо проведення оздоровчих форм 

рухової активності в режимі навчального дня (фізкультпаузи і 

фізкультхвилини) / Ю. В. Петришин, І. М. Ріпак // Новітні медико-

педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської 

молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 86 − 95. 

17. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / за 

заг. ред. Б. А. Виноградського; уклад. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, 

Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, 

М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич, 

В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Львів : ЛДІФК, 2003. – 49 с. 

2004: 
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18. Антошків Ю. Взаємозв’язок рівня загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості в системі професійно-прикладної фізичної підготовки 

перемінного складу вищих закладів освіти Міністерства надзвичайних 

ситуацій України / Юрій Антошків, Юрій Петришин // Молода спортивна 

наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 

2004. – Вип. 8, т. 3. – С.6 − 9. 

19. Зайдовий П. Аналіз термінологічних підходів визначення поняття 

„Ідеологічні засади системи фізичного виховання” / Павло Зайдовий, 

Юрій Петришин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. культури та спорту. – Львів, 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 142 − 145. 

20. Зайдовий П. В. Ідеологічні основи як важлива складова національної 

системи фізичного виховання в Україні / П. В. Зайдовий, Ю. В. Петришин 

// Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів 

України : матеріали ІV Всеукр. наук. студ. конф. – Суми, 2004. – С. 43 − 

46. 

21. Харченко Л. Оцінка психомоторного розвитку дітей 8–10 років з легкою 

формою розумової відсталості / Людмила Харченко, Юрій Петришин // 

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : 

матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 197 − 200. 

2005: 

22. Вплив програм ігрового характеру на всебічний розвиток молодших 

школярів із затримокю психічного розвитку та розумовою відсталістю у 

процесі фізичного виховання / Лесько О., Харченко Л., Трач В., Петришин 

Ю. // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – Київ 

: ДНДІФКіС, 2005. – Вип. 8/9. – С. 103 − 107. 

23. Петришин Ю. До питання змісту навчальної дисципліни „Теорія і 

методика фізичного виховання” / Ю. Петришин, І. Лапичак // Актуальні 

проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. / 

упоряд. О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, Є. Н. Приступа, І. Р. Боднар. – 

Львів : Укр. технології, 2005. – С. 111 − 127. 
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2006: 

24. Лесько О. Рухливі ігри в адаптивному фізичному вихованні молодших 

школярів із затримкою психічного розвитку / О. Лесько, В. Трач, 

Ю. Петришин // Забавы і гульні у культуры правядзення вольнага часу 

сельскага насельніцтва : зб. навук. артыкулау. – Брест, 2006. – С. 153 − 

158. 

25. Зайдовий П. Історичні аспекти формування і розвитку католицького 

фізкультурно-спортивного руху / Павло Зайдовий, Юрій Петришин // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та 

спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 176 − 181. 

26. Зайдовый П. В. Перспективы сотрудничества физкультурных и 

христианских организаций в физическом воспитании молодежи / 

П. В. Зайдовый, Ю. В. Петришин // Perspective moderne ale impactului 

societatii contemporane asupra educatiei fizice si sportului : мaterialele 

conferintei stiintifice internationale. – Chisinau, 2006. – С. 456 − 458. 

27. Мандюк А. Деякі особливості поглядів на здоров′я в українських 

народних прислів′ях та приказках / Андрій Мандюк, Юрій Петришин // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та 

спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 42 − 47. 

2007: 

28. Мандюк  А. Відображення фізичних спроможностей людини в прозовому 

фольклорі українців / А. Мандюк, Ю. Петришин // Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. – 2007. − № 2. – С. 19 − 23. 

2009: 

29. Петришин Ю. Особливості проявів рівня фізичної підготовленості учнів 

загальноосвітніх шкіл м. Львова / Юрій Петришин, Петро Дацків, Ольга 

Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 2. – С. 127 – 132. 

30. Мандюк А. Фізична культура в українській народній обрядовості / 

Андрій Мандюк, Юрій Петришин // Молода спортивна наука  України : 
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зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 2. 

– С. 95 – 101. 

31. Юхимук В. Концепція олімпізму як важлива складова навчання та 

виховання школярів / Віра Юхимук, Юрій Петришин // Актуальні 

проблеми юнацького спорту : матеріали  Всеукр. практ. конф. – Херсон, 

2009. – С. 166 –169. 

32. Юхимук В. Концепція олімпізму як важлива складова навчання та 

виховання школярів / Юхимук В., Петришин Ю., Вацеба О. // Вісник 

Чернігівського державного педагогічного університету імені 

Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 

Чернігів, 2009. – Вип. 69. – С. 227 – 230. 

2010: 

33. Мандюк А. Етнографічні дані як джерельна база дослідження фізичної 

культури / Андрій Мандюк, Юрій Петришин // Молода спортивна наука 

України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена 

Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 160 – 165. 

34. Педагогічні умови формування знань олімпійської тематики учнів 5–7 

класів загальноосвітніх шкіл / Юхимук Віра, Вацеба Оксана, Петришин 

Юрій, Гречанюк Оксана // Теорія та методика фізичного виховання. – 

2010. − № 4. – С. 7 – 10.  

2011: 

35. Гринів О. Фізична культура в контексті ціннісного аспекту [Електронний 

ресурс] / Олег Гринів, Андрій Мандюк, Юрій Петришин // Спортивна 

наука України. – 2011. – № 3. – С. 40 – 49. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11gootvb.pdf 

36. Приступа Є. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості 

кваліфікованих гандболісток на різних етапах підготовки [Електронний 

ресурс] / Приступа Є., Тищенко В., Петришин Ю. // Спортивна наука 

України. – 2011. – № 5. – С. 80 – 83. – Режим доступу: 

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.htm 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11gootvb.pdf
http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.htm
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37. Рипак М. Отношение женщин-учителей 36–55 лет к занятиям физической 

культурой / Рипак М., Приступа Е., Петришин Ю. // Ştiinţa culturii fizice. – 

Chişinău, 2011. – Nr. 8/2. – P. 139 – 143. 

38. Шеремет О. Дитина неба: поезії / Олена Шеремет; вступне слово 

В. Мороз, Ю. Петришин, І. Ріпак. – Львів, 2011. – 30 с. 

39. Гирьовий спорт : навч.-метод. посіб. / [М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, 

В. М. Романчук, С. В. Романчук, К. В Пронтенко, В. В. Пронтенко, 

Ю. В. Петришин, П. П. Ткаченко] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ 

НАУ, 2011. – 880 с. – ISBN 978-617-581-080-4. 

40. Олімпійська освіта учнів як педагогічна проблема / Віра Ткачук, Юрій 

Петришин, Оксана Вацеба, Оксана Гречанюк // Актуальні проблеми 

юнацького спорту : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 

2011. – С. 139 – 140. 

41. Вплив уроків з плавання на фізичний розвиток і соматичне здоров’я 

школярів 10-річного віку [Електронний ресурс] / Сибіль М. Г., 

Петришин Ю. В., Боднар І. Р., Мартин П. М., Кобрин В. М. // Спортивна 

наука України. – 2011. – № 5. – С. 55 – 71. – Режим доступу : 

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.htm 

42. Методика використання інтегрально-розвивальних м’ячів у 

інтелектуальному та фізичному розвитку дітей (“Інтегрально-розвивальні 

м’ячі”) : а. с. № 37947 Україна / Приступа Є. Н., Виноградський Б. А., 

Петрина Р. Л., Петришин Ю. В., Окопний А. М., Пасічник В. М. – Зареєст. 

12.04.11. 

43. Peculiarities of health-related educational technologies in higher educational 

establishment learning process [Electronic resourse] / Vovkanych A., 

Zavydivska N., Prystupa Y., Petryshyn Y. // Спортивна наука України. – 

2011. – № 2. – С. 3 – 27. – Access mode : 

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/

SNU+2011/Stattjarector.pdf 

2012: 

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.htm
http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/SNU+2011/Stattjarector.pdf
http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/SNU+2011/Stattjarector.pdf
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44. Волошин І. Зміцнення здоров’я й поліпшення фізичного розвитку 

школярів за допомогою плавання [Електронний ресурс] / Іван Волошин, 

Юрій Петришин, Іванна Боднар // Спортивна наука України. – 2012. – № 

5. – С. 39 – 47. – Режим доступу : 

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/

5/Voloshyn_6.pdf 

45. Єдинак Г. А. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : 

навч. посіб. / Єдинак Г. А., Шиян Б. М., Петришин Ю. В. – Кам’янець-

Поділ. : Оіюм, 2012. – 272 с.  

46. Приступа Є. Летальні випадки на уроках фізичної культури: причини та 

способи запобігання [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Андрій 

Вовканич, Юрій Петришин // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – 

С. 19 – 27. – Режим доступу : 

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/

2/Prystupa_4.pdf 

47. Приступа Є. Стан здоров’я школярів та можливості його корекції 

засобами фізичного виховання / Євген Приступа, Андрій Вовканич, Юрій 

Петришин // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, 

досягнення, тенденції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – 

Тернопіль, 2012. – С. 122 – 126.  

48. Динамическая работоспособность нервной системы и скорость 

когнитивных процессов у студентов / Т. И. Дух, Ю. В. Петришын, 

И. Р. Боднар, Б. Н. Киндзер // Здоровье для всех. – 2012. – № 1. – С. 18 – 

22. 

49. Фізичне виховання у системі військово-професійної діяльності : навч. 

посіб. / С. В. Романчук, О. М. Лойко, В. М. Романчук, Г. П. Грибан, 

Ю. В. Петришин, Ю. С. Фіногенов. – Львів : АСВ, 2012. – 318 с. – ISBN 

978-966-2699-11-1. 

2013: 

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/5/Voloshyn_6.pdf
http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/5/Voloshyn_6.pdf
http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/2/Prystupa_4.pdf
http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/2/Prystupa_4.pdf
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50. Петришин Ю. Порівняння думок учнів, учителів та батьків щодо 

значущості різних організаційних форм фізичного виховання у 

загальноосвітніх школах / Петришин Юрій // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 

15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013 . – Вип. 7, т. 2. – С. 72 – 77.  

51. Петришин Ю. Рівень розвитку фізичної підготовленості дітей 

спеціальних навчальних закладів / Юрій Петришин, Петро Дацків, Дмитро 

Степанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – 

Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 153 – 157. 

52. Приступа Є. Н. Інклюзивне фізичне виховання школярів 1–3 груп 

здоров’я / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Боднар І. Р. // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 

– 2013. – № 1. – С. 62 – 67. 

53. Ярошик М. Я. Інноваційні підходи до викладання професійно-

орієнтовних дисциплін у ВНЗ сфери фізичної культури і спорту / 

М. Я. Ярошик, Ю. В. Петришин, І. М. Волошин // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 

15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 (33). – С. 487 – 493. 

54. Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах : навч. 

посіб. / Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук, [Ю. С. Фіногенов, 

Ю. В. Петришин] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2013. – 

139 с. – ISBN 978-617-581-175-7. 

55. Спосіб індивідуальних занять оздоровчою ходьбою : патент 82456 

Україна : МПК А63В 69/00 / Петришин Ю. В., Михальчук Т. Д., 

Павлось Р. М. – № 11348 ; заявл. 01.10.2012 ; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 

15.    

2014: 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=190111
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=190111
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=190111
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=190111
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56. Петришин Ю. Показники рівня фізичної підготовленості учнів 

середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / Юрій Петришин, Петро 

Дацків // Спортивна наука України. – 2014. – № 1. – С. 3 – 7. – Режим 

доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua 

57. Глазирін І. Д. Фізичне виховання : теоретичний курс для студентів ВНЗ 

непрофільних напрямів підготовки : навч. посіб. / І. Д. Глазирін, 

Я. І. Олексієнко, Ю. В. Петришин. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 204 с. – 

ISBN 978-966-2783-30-8. 

58. Приступа Е. Н. Организационно-педагогические аспекты инклюзивного 

физического воспитания учащихся 1–3-й групп здоровья / Е. Н. Приступа, 

И. Р. Боднар, Ю. В. Петришин // Наука и спорт: современные тенденции. – 

2014. – № 1. – С. 118 – 123.  

59. Дидактичні ігри з м'ячами : навч. посіб. / Приступа Є. Н., 

Петришин Ю. В., Виноградський Б. А., Петрина Р. Л., Пасічник В. М. – 

Львів : ЛДУФК, 2014. – 205 с. –  ISBN 978-966-2328-61-5. 

2015: 

60. Prystupa Y. Preliminary analysis of  reasons of lethal cases during physical 

education lessons / Yevhen Prystupa, Andriy Vovkanych, Yuriy Petryshyn // 

Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 18 – 27. 

 

НАУКОВА ШКОЛА 

 

Дисертації, захищені під керівництвом  

Юрія Володимировича Петришина: 
 

кандидати наук: 

1. Антошків Ю. М. Вдосконалення професійно-прикладної фізичної 

підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України  : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 

„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/
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Антошків Юрій Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 

2006. – 20 с. 

2. Мандюк А. Б. Ціннісний аспект фізичної культури в усній народній 

творчості українців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних 

груп населення” / Мандюк Андрій Богданович ; Прикарпатський нац. 

ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. 

3. Харченко Л. Л. Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового 

методу фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово 

відсталих дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук 

з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне  

виховання різних груп населення” / Харченко Людмила Леонідівна ; 

Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2004. – 21 с. 

4. Юхимук В. П. Формування знань з олімпійської тематики учнів 

основної школи в процесі занять фізичної культури : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 „Теорія та методика навчання (фізична 

культура, основи здоров'я)” / Юхимук Віра Петрівна ; Волин. нац. ун-т 

ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с. 

 

Публікації про Ю. В. Петришина: 

1. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів 

Львівського державного університету фізичної культури [Електронний 

ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 528 с. − 

(Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної 

культури”, вип. 2). − Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3795 

2. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів 

Львівського державного університету фізичної культури [Електронний 

ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 430 с. (Серія 

„Наукові праці Львівського державного університету фізичної 
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культури”, вип. 2). – Режим доступу : 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/212 

3. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів 

Львівського державного університету фізичної культури [Електронний 

ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2014. – 390 с. (Серія 

„Наукові праці Львівського державного університету фізичної 

культури”, вип. 2). – Режим доступу : 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/249 

4. Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр 

Львівського державного університету фізичної культури [Електронний 

ресурс]  / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 298 с. 

(Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної 

культури”, вип. 4.). – Режим доступу : 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/213 

5. Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр 

Львівського державного університету фізичної культури [Електронний 

ресурс]  / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2014. – 272 с. 

(Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної 

культури”, вип. 4.). – Режим доступу : 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/255 

6. 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. 122–128.  

7. Гнот С. Історія кафедри теорії і методики фізичного виховання / 

Соломія Гнот // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 4. 

– С. 19–20. 

8. Кафедра теорії і методики фізичного виховання // Львівський 

державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. 

/ авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків [та ін.] ; упоряд. Оксана 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/212
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/249
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/213
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Борис ; за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 110–

114. 

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

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

Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2011. – С. 42. 

10.  Перестало битися серце Юрія Володимировича Петришина 

[Електронний ресурс] // Сайт Львівського державного університету 

фізичної культури. – Режим доступу: 

http://www.ldufk.edu.ua/index.php/id-2017/articles/perestalo-bitisja-serce-

jurija-volodimirovicha-petrishina-86961.html 

11.  Петришин Юрій Володимирович [Електронний ресурс] // Сайт 

Львівського державного університету фізичної культури. – Режим 

доступу: http://www.ldufk.edu.ua/index.php/profesorsko-vikladackij-sklad 

12.  Петришин Юрій Володимирович // Львівський державний університет 

фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол.: Ф. Музика, 

А. Вовканич, В. Левків [та ін.] ; упоряд. Оксана Борис ; за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 368–369. 

 

ПІСНЯ КЕНТАВРА  

(на спомин про професора Юрія Петришина) 

Коли недільного ранку 20 серпня цього року чорним птахом прилетіла 

звістка про Юрія Петришина – біг часу наче застиг. Хоча я не належав до 

кола близьких Юрія Володимировича людей, ця втрата стала і для мене 

якоюсь дуже особистою. Я, як і мабуть переважаюча більшість у нашому 

виші, симпатизував і поважав цього габаритного, вайлуватого чоловіка. 

Після хвилин якогось душевного сум'яття уривками з пам'яті полинули 

спогади… Вони радикально дисонували з теперішньою ситуацією, бо 

повертали мене в час й атмосферу доброго настрою і веселощів, адже 

знаходитися поруч з Юрієм Петришиним означало перебувати у просторі 

перманентного жарту і гумору. Цим він незмінно викликав симпатію і 

прихиляв серця колег до себе. Завжди жартував для оточуючих, «на 

публіку». 

http://www.ldufk.edu.ua/index.php/id-2017/articles/perestalo-bitisja-serce-jurija-volodimirovicha-petrishina-86961.html
http://www.ldufk.edu.ua/index.php/id-2017/articles/perestalo-bitisja-serce-jurija-volodimirovicha-petrishina-86961.html
http://www.ldufk.edu.ua/index.php/profesorsko-vikladackij-sklad
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Ось спогад з середини 90-их рр. Перепиняє Юрій Володимирович, тоді 

вже декан факультету спорту, симпатичну аспірантку, розмовляє у справі, а 

далі, нахиливши голову до неї і «посмикуючи» грудним м'язом (виказуючи, 

начебто, небайдужість) по змовницьки,але так, щоб усі чули, запитує: «що ви 

робите сьогодні ввечері?!». 

У той час Юрій Володимирович і зовнішньо і внутрішньо помітно 

вирізнявся серед переважно совкового загалу нашого фізкультурного вишу. 

Смакував знанням вишуканої української мови викликаючи замішання у 

русифікованих колег виразами на кшталт «філіжанка кави на таці ..» чи щось 

подібне. Популяризував українську спортивну термінолексику свідомо 

вживаючи у своїй професійній мові поняття «копана», «відбивана», 

«ситківка» чи «стусан кулею» – вид легкої атлетики, яким сам займався. 

Був, направду, «душа компанії». Усі хотіли бачити його на своїх 

урочистостях і забавах, заздалегідь знаючи, що хороший настрій і веселощі 

будуть гарантовані. З огляду на це, пана Юрія часто запрошували вести 

різноманітні заходи, урочистості і ювілеї. Майстерно володів «канадійським» 

акцентом не раз жартома видаючи себе у товаристві за «вуйка з Канади». Був 

мастаком розповідати анекдоти. 

З Юрія Володимировича вийшов би неабиякий актор: своїми жартами, 

гримасами, жестами і самою своєю поставою він легко викликав у 

оточуючих, викладачів і студентів, сміх. Його характерне «Ба більше!», або 

пом'якшене «тощьо» стало візитівкою метра. 

В кінці 90-их Юрій Петришин обійняв посаду проректора ЛДІФК. В 

патріотичному середовищі вишу його призначення (разом з Оксаною 

Вацебою) сприймалося як перші «українські паростки» у керівництві на 

противагу парткомівським попередникам. З ним (ними) пов'язувалися певні 

надії. І недаремно. Відзначення роковин Івана Боберського, запровадження 

л/атлетичного пробігу «Від Сокільства – до Стрілецтва!», мистецького і 

співочого конкурсу «Сурми звитяги» - до усього цього Юрій Петришин був 

причетним. Хоча, як правило, залишався в «тіні» процесу. Думаю, що його 

слово, думка і дія теж мали свою вагу  в проукраїнських перетвореннях, що 

відбувалися у ЛДІФК. 

З кінця 90-их Юрій Володимирович очолював кафедру теорії і 

методики фізичного виховання. Колеги свідчать що завдяки його жартам 

засідання і виробничі наради ніколи не були нудними. 

Весела вдача Петришина виявляла себе скрізь, зокрема і в науковій 

роботі: кепкуючи з сумнівних дисертаційних робіт він співставляв їх 

науковий псевдоздобуток із темою: «Вплив західного вітру на потенцію в 

стрикоз». 

Насправді Юрій Володимирович був допитливим і вдумливим 

науковцем. Дослідник значень понять і термінів. Знавець латинських 
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афоризмів. Пригадую як він познайомив нас з автентичним перекладом усім 

начебто відомої цитати римського письменника Ювенала: «Давайте 

помолимося, щоб в здоровому тілі була здорова душа!». Пригадую також 

блискучий виступ Юрія Петришина на пленарному засіданні конференція 

«Церква і спорт: на шляху до співпраці» в актовій залі ЛДІФК у кінці 90-их. 

Його доповідь з цієї проблеми викликала кількахвилинні аплодисменти і 

овації. 

Юрій Петришин вражав знанням модерної літератури і поезії. Від 

нього я вперше почув чимало імен топових у світовому науковому і 

літературному процесі прізвищ: Гаддамера, Борхеса,  Коельо, УмбертоЕко і 

інших. Жартуючи з невігласами пан Юрій часом розділяв прізвище відомого 

іспанського філософа Ортеги-і-Гасета навпіл представляючи його як двох 

окремих осіб. 

Сам писав вірші. Збірка його поезій «Пісня кентавра» стала відомою у 

колах львівських поетів. Кентавр! Мабуть це був його власний поетичний 

образ вибраний з давньогрецької міфології. У ньому, як мені здається, він 

хотів алегорично припасувати до себе не міць і потугу цієї тваринолюдини, а 

швидше внутрішню невідповідність і конфлікт між власним духовним та 

інтелектуальним злетом та великим, проте передчасно кволим тілом. 

Незабутня, непересічна особистість. 

Нам усім пощастило, що він стільки часу був поруч … 

 Завідувач кафедри олімпійської освіти  

Ярослав Тимчак   
 

Світлини: 
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