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До 50-річчя від дня народження

Богдан Анатолійович Виноградський 
народився 18 липня 1968 р. в м. Кадіївка 
Ворошиловградської області (нині м. Стаханов 
Луганської області). Згодом сім’я переїхала до 
Львова. У 1983 р. Богдан закінчив восьмирічну 
школу №13 у Львові, а в 1985 р. -  середню школу 
№55 у Львові. Навчаючись в школі захопився 
стрільбою з лука. У 1985 р. поступив у Львівський 
державний інститут фізичної культури. У 1986 р. був 
призером українських та міжнародних змагань 
«Золота осінь -  1986». У 1987 р. виконав норму 
майстра спорту СРСР зі стрільби з лука.

У 1991 р. з відзнакою закінчив Львівський 
державний інститут фізичної культури. У 1991-1992 
рр. працював інструктором-методистом СК 
«Карпати» НВО «Електрон»; у 1992-1993 рр. 
працював методистом Львівського державного 
училища фізичної культури, у 1993-1997 рр. -  
викладачем кафедри стрільби та технічних видів 

спорту, водночас у 1993-1996 рр. -  аспірант ЛД1ФК.
У 1997 р. Б.А. Виноградський захищає кандидатську дисертацію на тему 

Вдосконалення технічної майстерності лучників на основі оптимізації виконання основних 
елементів пострілу». У 1997-2000 рр. Б.А. Виноградський працює старшим викладачем 
кафедри стрільби та технічних видів спорту. У 2000-2006 рр. -  доцент цієї ж кафедри. У 
2001 р. отримує вчене звання доцента. У 2000-2001 рр. -  працює проректором з наукової 
роботи, у 2002-2003 рр. -  начальник науково-дослідного центру. У 2003-2006 рр. 
навчається в докторантурі Національного університету фізичного виховання і спорту. Від 
2006 р. Б. А. Виноградський очолив кафедру стрільби та технічних видів спорту.

У 2008-2010 рр. був директором НДІ Львівського державного університету фізичної 
культури. У 2013 р. Б.А. Виноградський захистив докторську дисертацію на тему 
«Теоретико-методичні основи вдосконалення спеціальної підготовленості 
висококваліфікованих стрільців з лука». У 2014 р. Б.А. Виноградський отримав вчене 
звання професора.

Б.А. Виноградський є ініціатором, організатором та директором (від 2010 р.) першого 
в Україні Університету третього віку при вищому навчальному закладі.

Б.А. Виноградський є автором близько 200 наукових та навчально-методичних праць, 
в т. ч. монографій, посібників, методичних рекомендацій, авторських свідоцтв, патентів на 
винаходи, публікацій у провідних спеціалізованих міжнародних журналах.
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Вчений є головним редактором єдиного в Україні фахового електронного видання е

галузі фізичного виховання і спорту «Спортивна наука України», членом редакційних
колегій 4 наукових видань: «Фізична активність, здоров’я і спорт», «Молода спортивна
Україна», «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті».
міжнародного наукового видання «Science Rise».

віл 1994 р. Б.А.. Вмноградськмй є членом КНГ при збірній команді України зі
стрільби з лука, яка тричі виборола олімпійські нагороди. Вчений є ініціатором і 
організатором щорічної міжнародної наукової конференції «Моделювання у фізичному 
вихованні та спорті», співорганізатором науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми розвитку технічних, складно координаційних та екстремальних видів спорту».

У 2013 р. вчений був обраний членом-кореспондентом Української технологічної 
академії по відділенню «Сучасні біомеханічні технології». Б.А. Виноградський є членом 
спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій.

За свою діяльність вчений був нагороджений знаком «Відмінник освіти України» 
(1999), Почесною відзнакою Спортивної студентської спілки України МОН молоді та 
спорту України (2010), Почесною грамотою МОН України (2015).

Бажаємо ш ановному Ю віляру міцного здоров’я!
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