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Дорогі друзі! 

Особливо символічним є те, що шістдесятип'ятиліття Львівського державного 
університету фізичної культури збіглося з 20-річчям Незалежності України. 

Львівський Університет - провідний навчальний заклад галузі з міжнародним 
авторитетом, адже в його історію золотими літерами вписано імена наших видатних 
професорів Володимира Заціорського, Володимира Келлера, Богдана Шияна, Вадима 
Запорожанова, Віктора Завацького, Мирона Савчина, Василя Соломонка, Михайла 
Линця, Юрія Бріскіна, Ольги Жданової, Оксани Вацеби, Володимира Мухіна, Івана 
Попеску, Сергія Неверковича, Мамеда Джафарова, Віктора Шаповалова, Віктора 
Корягіна, Степана Філя, Ігоря Дегтярьова, Богдана Трофим'яка й інших, відомих в Україні 
та за її межами науковців. Вихованці Університету відігравали вагому роль у формуванні 
визнаних у світі наукових шкіл у галузі спорту вищих досягнень, здоров'я людини, 
фізичної реабілітації, валеологі ї, паралімпійського спорту, фізичного виховання, фітнесу 
та рекреації, спортивного туризму та спортивної хореографії. Без перебільшення 
можна стверджувати, що гордістю українського і світового спорту є наші студенти 
та випускники - Віктор Чукарін і Богдан Макуц (спортивна гімнастика), Ігор Тер-
Ованесян, Юрій Кутенко, Віталій Чернобай, Дмитро Дем'янюк (легка атлетика), 
Геннадій Андросов, Фарид Досаєв, Георгій Прокопенко (плавання), Павло Ледньов 
(сучасне п'ятиборство), Олександр Білявський, Василь Іванчук, Лнна Музичук (шахи), 
Василь Береза та Михайло Сливинський (веслування), Василь Станкович, Віктор Сидяк, 
Яна Шемякіна, Олег Штурбабін, Дмитро Бойко, Анфіса Почкалова, Ростислав Терцик, 
Клод Юнес (фехтування), Ростислав Заулічний, Андрій Котельник, Олександр Усик, 
Євген Хитров (бокс), Руслан Савченко, Олександр Лівандовський, Ігор Шимечко (важка 
атлетика), Іван Фрейдун (пауерліфтинг), Віктор Сидорук, Маркіян Івашко, Людмила 
Аржаннікова, Дмитро Грачов, Катерина Палеха (стрільба з лука), Олена Підгрушна 
(біатлон), Катерина Григоренко (лижні перегони), Олександр Петрів, Роман Бондарук, 
Юлія Коростильова, Артур Айвазян (стрільба кульова), Вадим Тищенко, Андрій Валь, 
Андрій Гусін, Степан Юрчишин (футбол) і багато-багато інших. 

У знаменний для України рік дружний колектив Університету усвідомлює, 
що відповідальність за формування здорового способу життя українців, підвищення 
олімпійського іміджу нашої держави, розробку і впровадження в життя інноваційних 
технологій у сферах фітнесу йрекреацїї, фізіотерапії й фізичної реабілітації, спортивного 
туризму й хореографії лягає на плечі наших провідних науковців, методистів. 

Ми впевнені, що з честю виконаємо завдання з підготовки висококваліфікованих 
фахівців, розвитку сучасної науки та підвищення рівня спортивних досягнень, позаяк 
ця програма є принципово важливим моментому новітній історії Львівського державного 
університету фізичної культури. 

Ректор, Євген Приступа 
доктор педагогічних наук, професор, 
заслужений працівник науки і техніки України 
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Mens sana in corpore sano. 
У здоровому тілі - здоровий дух. 

ЮВЕНАЛ 

Передмова 

Львівський державний університет фізичної культури - навчальний заклад, який постав 
на багатовікових традиціях національної фізичної культури, що є вагомою частиною україн-
ської культури загалом. 

Наріжним каменем створеної нашим народом самобутньої системи фізичного виховання 
є принцип неподільності тілесного й духовного вдосконалення людини. Найважливіші ком-
поненти цієї системи - здоровий спосіб життя, зв'язок людини з природою, фізичний гарт 
у поєднанні з моральним зростанням - започаткували ще наші далекі предки анти і склавини. 
Чіткіше вони окреслюються в добу Київської Русі, коли сформувалася своя оригінальна сис-
тема тіловиховання, головним завданням якої була підготовка молоді до військового життя. 
Тоді й почала витворюватися національна система фізичного виховання, що особливої до-
вершеності набула в Запорізькій Січі - цій своєрідній унікальній військовій і господарській 
державній організації, устрій якої ґрунтувався насамперед на військовому вишколі козаків. 
Саме такий спосіб фізичного виховання забезпечив високий рівень козацького військового 
мистецтва, яке вважалося найкращим у тогочасній Європі. 

Традиції національної фізичної культури, незважаючи на іноземне поневолення, ніколи 
не переривалися, - їх розвивали наступні покоління. Фіксування цих традицій та активне 
просвітництво, започатковані "Руською Трійцею", наприкінці XIX - у першій половині XX ст. 
дали поштовх особливо активному фізкультурно-спортивному рухові. Це було теоретично 
обґрунтовано у працях Василя Нагірного, Івана Боберського, Кирила Трильовського, Тараса 
та Петра Франків, Степана Гайдучка, Едварда Жарського, Романа Дашкевича та інших, а та-
кож стимулювало створення численних фізкультурно-спортивних товариств ("Сокіл", "Січ", 
"Пласт", "Луг"), спортивних клубів ("Україна" у Львові, "Сянова Чайка" в Перемишлі, "Поділля" 
в Тернополі, "Довбуш" у Чернівцях, "Русь" в Ужгороді тощо), будівництво спортивних споруд 
(стадіон "Сокола-Батька" у Львові), заснування української спортивної періодики (часописи 
"Вісті з Запорожа", "Сокільські Вісті", "Спорт", "Спортові Вісті", "Готові", "Змаг" та низка інших). 
Тобто вже в першій половині XX ст. на західноукраїнських землях існувала добре розвинена 
національна система фізичного виховання, яка базувалася на вітчизняних теоретичних роз-
робках, численних організаційних формах та певній спортивній інфраструктурі. 

Саме у Львові, вперше в Україні, сто років тому зародилися такі види спорту: футбол, бас-
кетбол, хокей, водне поло, стрільба з лука, велосипедний спорт. Уже 1912 року на Олімпійських 
іграх у Стокгольмі Галичина мала свого представника - спринтера Владислава Понурського. 
Загалом ще задовго до створення Національного олімпійського комітету України 96 львівських 
спортсменів, виступаючи на Олімпіадах під прапорами Австро-Угорщини, Польщі й СРСР, 
брали участь у змаганнях із 19 видів спорту, звідки привезли 46 нагород: 15 золотих, 16 сріб-
них та 15 бронзових. То ж створення уЛьвові 1946 року Львівського державного інституту 
фізичної культури мало вагомі передумови. 
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Українці - сильний народ, але вони мусять 
переконати в тому самих себе і інших. ... 
Українське сокільство старається вихова-
ти нове українське покоління здисципліно-
ване, підприємливе і завзяте, відповідальне 
за своє майбутнє... Українське сокільство 
ступає нестримно своїм шляхом з піснею 
на устах: 

Соколи, соколи, ставаймо в ряди, 
Українська слава взиває, 
В здоровому тілі здорова душа, 
Де сила, там воля витає. 

Іван БОБЕРСЬКИЙ 

... Тим часом відродження якогось на-
роду без нав'язання теперішньої роботи 

до минувшини, до традиції, є прямо не-
можливим! Народ мусить пізнати ко-

лишню могучість своїх предків, щоби міг 
прийти до переконання, що й під цю пору 
може станути на рівні з другими народа-
ми на полі культурного і суспільного зма-
гання! Історичні традиції розбуджують 
віру в сили і надію на будуче; тому народ, 

який прямує до відродження, не може 

їх зректися. 

Кирило ТРИЛЬОВСЬКИЙ 
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ФІЗИЧНОЇ ку.іиури 

Основи української 
системи тіловиховання* 

На яких засадах має бути розбудоване тіловиховання молоді? Ці за-
сади мусять бути такі: 

Тіловиховання не є окрема галузь формування людської особисто-
сті, а органічна частина його, міцно поєднана з вихованням розумовим, 
моральним і естетичним. 

Завданням тіловиховання є не тільки зміцнення здоров'я, розви-
ток м'язової спритності, а й розвиток духовних сил людини: зміцнення 
її волі, вироблення витривалості, здібності керувати своїм тілом як зна-
ряддям духа. 

Керівники тіловиховання української молоді мусять чітко уяв-
ляти собі, які завдання ставить до українського народу історія. Такими 
основними завданнями є здобуття незалежності соборної України, 
розбудова її господарства і духовної культури. Виконання цих завдань 
вимагає певних властивостей духа і тіла. 

- у тексті збережено авторський стиль. 
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4. Керівники тіловиховання мусять бути знайомими з історією 
його у різних народів, бо вона дає багато повчального як з погляду по-
зитивного, так і негативного. 

Вироблена система тіловиховання не може залишитися не-
змінною протягом довгих років. Вона, перш за все, міняється в зв'язку 
із зміною завдань, що їх ставить перед народом історія. Крім того, слід 
брати до уваги невпинний розвиток наук, що пов'язані з питанням ті-
ловиховання, перш за все, з медициною і психологією. За останні часи 
в галузі медицини зроблено не мало відкриттів і винаходів, що дають 
можливість боротись з різними хворобами, зміцнюють організм, збіль-
шують працездатність і термін життя людини. Керівники тіловиховання 
повинні ретельно слідкувати за всіма цими досягненнями наук і розумно 
й обережно використовувати їх у своїй практиці, радячись при цьому 
з лікарями. 

В тіловихованні, як і в інших галузях виховання, останнє мусить 
бути органічно поєднане з самовихованням. Це означає, що: а) вихованець 
сам розуміє потребу і сенс тіловиховання; б) що він розуміє завдання, 
які стоять перед українським народом і усвідомлює свої обов'язки перед 
ним; в) що він не тільки ретельно і з охотою виконує накази керівни-
ків під час походів і гімнастичних вправ, а за певною системою і сам 
займається тіловихованням. Інакше тіловиховання може обернутися 
на муштру, а муштра, як відомо, не дає добрих наслідків у будь-якому 
вихованні молоді. 

Григорій ВАЩЕНКО 

Перша "Січ" 
при вправах 
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З ІСТОРІЇ 
ЛЬВІВСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: 
ЗАСНУВАННЯ 
ТА СТАНОВЛЕННЯ 

Пам'ять - сила. 

Завдяки історичній пам'яті 

людина стає особистістю, 

народ - нацією, 

країна - державою. 

Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ 
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ФІ.ЗИЧНОЇ К̂ ііш ури 

З ахідноукраїнські землі, і зокрема Львів, з кінця XIX століття були 
центром фізкультурно-спортивного руху з добре розвиненою інфра-
структурою, когортою відомих діячів тіловиховання, різноманітними 
видами спорту, численною спортивною періодикою, що стало міцним 
фундаментом для вищого навчального закладу. 

7 травня 1946 року розпорядженням Ради Міністрів СРСР на базі 
технікуму фізичної культури було створено Львівський державний ін-
ститут фізичної культури. Його завдання - підготовка висококваліфіко-
ваних кадрів насамперед для західних областей УРСР, а також науковий 
розвиток галузі фізичного виховання та спорту й науково-методична 
допомога різним фізкультурно-спортивним організаціям. 

ПОСТАНОВА № 1002 

РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ PCP 
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(Б)У 

1 червня 1946 року 
м. Київ 

Про реорганізацію Львівського т е х н і к у м у фізичної культури 
На підставі розпорядження Ради Міністрів Союзу PCP 

від 7 травня 1946 р. №5935 р. 
Рада Міністрів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Реорганізувати з 1 червня 1946 року Львівський технікум фізичної культури в Львівський інститут фізичної нури. 
2. Затвердити контингент набору до Львівського державного інституту фізичної культури на 1946/47 навчальний 

рік - 150 чоловік. 
3. Зобов'язати Комітет в справах фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР до 15 серпня 1946 року 

укомплектувати Львівський державний інститут фізичної культури професорсько-викладацьким персоналом, 
організувати лабораторії, учбові кабінети та бібліотеку. 

4. Надати Львівському державному інституту фізичної культури приміщення, які займав Львівський технікум фізичної 
культури, а саме : 

а) будинок у м. Львові по вул. Костюшка, № 11 ; 
б) будинок у м. Львові по вулиці Лєрмонтова №8, (Спартака) №7 колишній польський спортивний клуб "Сокіл-

Матяш"". 
5. Передати Львівському державному інститутові фізичної культури стадіон, з усіма будовами колишнього спортив-

ного клубу "Сокіл-Матяш""* по вулиці Леніна. Зобов'язати виконком Львівської обласної Ради депутатів трудящих, 
замість зазначеного стадіону, що передається інституту, надати спортивному товариству "Спартак" інший стадіон 
в м. Львові з числа тих, що не використовуються. 

6. Зобов'язати Міністерство фінансів УРСР (т. Сахновського) : 
а) передбачити за державним бюджетом УРСР на 1946 рік потрібні асигнування на утримання Львівського держав-

ного інституту фізичної культури; 
б) забезпечити в червні 1946 року відпуск Львівському державному інститутові фізкультури 200 000 карбованців на 

ремонт і обладнання приміщень, за рахунок економії по витратах на освіту в II кварталі 1946 року. 
7. Зобов'язати Держплан при Раді Міністрів УРСР (т. Валуєва) при розподілі фондів будівельних матеріалів та ав-

томашин на III квартал 1946 року врахувати заявку Комітету в справах фізкультури і спорту при Раді Міністрів 
УРСР на матеріали і транспортні засоби для Львівського інституту фізкультури. 

8. Зобов'язати Міністерство лісової промисловості УРСР (т. Самуйленка) в рахунок поза ринкових фондів вигото-
вити в III кварталі 1946 року для Львівського інституту меблі, згідно з додатком. 

9. Зобов'язати виконком Львівської обласної Ради депутатів трудящих (т. Козирєва) : 
а) забезпечити квартирами професорсько-викладацький персонал інституту фізкультури, виділити для цього інсти-

туту 20 квартир в м. Львові; 
б) силами місцевих будівельних організацій забезпечити проведення ремонту приміщень інституту; 
в) виділити в м. Львові приміщення під гуртожитки студентів інституту фізкультури. 
10. В зв'язку з організацією Львівського державного інституту фізичної культури, Український інститут фізичної 

культури в м. Києві надалі іменувати Київський державний інститут фізичної культури. 
Голова Ради Міністрів УРСР M. Хрущов 

Секретар Центрального Комітету КП(б)У Д. Коротченко 

Центральний державний історичний архів уЛьвові . - Ф. Р - 221. - Оп . 2. - Од. зб. 176. - А. 37-38. 
' - так в оригіналі. П о в и н н о бути "Сокіл-Матір" ("Sokol-Macierz" - пол.) 

. ' І 
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Спочатку в інституті був один педагогічний факультет, 15 кафедр, на-
вчалося 150 студентів. 1946/1947 н. р. ЛДІФКмав таку структуру: канцеля-
рія, навчальна, господарська та санітарна частини, бібліотека, бухгалтерія, 
відділ кадрів, а також кафедри теорії та методики фізичного виховання, 
історії та організації фізичної культури, лікарського контролю, лікувальної 
фізичної культури, біохімії та гігієни, боротьби та важкої атлетики, лижного 
спорту, гімнастики, легкої атлетики, плавання, спортивних ігор, фізіології 
та хімії, фехтування та боксу, іноземних мов, марксизму-ленінізму. 

За час існування інституту кілька разів змінювалося його відомче 
підпорядкування. У 1946-1953 роках ЛДІФК підпорядковувався Комі-
тетові у справах фізичної культури та спорту при Раді Міністрів УРСР, 
1953-1954 рр. - Міністерству охорони здоров'я УРСР, 1954-1959 рр. -
Комітетові з фізичної культури та спорту при Раді Міністрів УРСР, 
1959-1968 рр. - Раді Союзу спортивних товариств та організацій УРСР, 
з 1968 року - знову Комітетові з фізичної культури та спорту УРСР, 
з 2004 до 2010 - Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту. 

У травні 1958 року інститутові було передано консультативний пункт 
заочного відділу Київського інституту фізичної культури. Власне, так 
започатковано у ЛДІФК заочне навчання, а 1964 року утворено окремий 
факультет. Варто зазначити, що 1959 року в інституті було відкрито школу 
тренерів із дворічним терміном навчання, яка проіснувала до 1964 року. 
Крім того, 1960 року почав працювати вечірній відділ. 1969/1970 н. р. 
у ЛДІФК відкрився спортивний факультет. Тепер спеціалістів готували 
три факультети: педагогічний, спортивний і заочний. Якщо 1956 року 
в навчальному закладі було 542 студенти, то 1974 року навчалося 1245 
осіб на стаціонарі й 434 студенти-заочники. 

У 70-х роках в інституті викладали: Віктор Чукарін - абсолютний 
чемпіон світу 1964 року, СРСР - 1949,1951,1955; ХУ-ХУІ Олімпійських 
ігор; Вадим Андрієвський - чемпіон СРСР з фехтування (1946), заслуже-
ний тренер СРСР; Петро Собенко - доцент, заслужений тренер СРСР; 
Арам Тер-Ованесян - заслужений майстер спорту, професор, доктор пе-
дагогічних наук; Сергій Спірідонов - доцент, заслужений майстер спорту; 
Володимир Келлер - заслужений тренер України, доктор педагогічних наук, 
професор; Василь Станкович - багаторазовий чемпіон світу з фехтування, 
призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту СРСР; Дмитро 
Оббаріус - заслужений тренер СРСР та багато інших знаменитостей. 

1981 року Львівський державний інститут фізичної культури - один 
із провідних фізкультурних навчальних закладів країни - відсвяткував 
35-річчя. Тоді ж відбулася його структурна реорганізація. Тепер у складі ін-
ституту- канцелярія, наукова, господарська, санітарна частини, бухгалтерія, 
відділ кадрів, бібліотека, спортклуб "СКІФ", лижна база в селищі Ворохта. 
Функціонувало три загальноінститутські кафедри: іноземних мов, історії 
КПРС і політекономії, філософії та наукового комунізму, решта кафедр 
належали до структури факультетів: педагогічного (кафедри педагогіки 
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(9) 

та психології, теорії і методики фізичного ви-
ховання, управління фізкультурним рухом й іс-
торії фізичної культури, анатомії і біомеханіки, 
біохімії та гігієни, гімнастики, лижного спорту 
спортивних і рухливих ігор, футболу та гандболу); 
спортивного (теорії спорту, кафедри боротьби 
і важкої атлетики, легкої атлетики, лікувальної 
фізкультури та лікарського контролю, плавання, 
фізіології, фехтування і боксу). Окремо працю-
вав факультет заочного навчання. На той час 
в інституті навчалося близько 1800 студентів. 

Назавжди в літописі вишу залишаться імена 
доктора медичних наук, професора М. Джафарова, 
доктора педагогічних наук, професора В. Келлера, 
доктора медичних наук, професора Г. Сафронової, 
доктора медичних наук, професора Т. Третілової, 
доктора педагогічних наук, професора А. Тер-

Ованесяна, доктора історичних наук, професора О. Суника. Саме ці непе-
ресічні особистості визначали навчальний, науковий і методичний рівень 
інституту, який прославився й своїми випускниками - чемпіонами світу, 
Європи, СРСР - Віктором Чукаріним, Ігорем Тер-Ованесяном, Георгієм 
Прокопенком, Сергієм Рибалком, Євгеном Рюміним, Євгеном Череповським, 
Олександром Білявським, Юрієм Кутенком, Богданом Макуцом, Василем 
Станковичем, Павлом Ледньовим і багатьма іншими видатними спортсменами. 
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Бути особистістю -

це означає бути 

самостійним джерелом дії. 

Еміль ДЮРКГЕЙМ 

КЕРІВНИКИ 
ЛЬВІВСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
(1946-2007) 



/ т \ ЛіІЧІЧЬК// 
І Й ( | ДеРЖЙМИИ̂ ТІІРеїЧЇІЄІ 

ФІЗИЧНОЇ К і̂іьіури 

ЛЯПІН 
Гаврило Петрович 
(1946-1947) 

Перший ректор (тоді директор) Львівського 
державного інституту фізичної культури. Очо-
лював інститут після реорганізації Львівського 
технікуму фізичної культури від 10 червня 1946 р. 
до 15 січня 1947 р. 

Народився 1912 року Освіта вища. Учасник 
Другої світової війни, нагороджений чотирма 
державними нагородами. 

СТЕПАНОВ 
Терентій Іванович 
(1947-1948) 

Другий ректор (директор) ЛДІФК, який 
очолював інститут від січня 1947 р. до вересня 
1948 р. З вересня 1946 р. до січня 1947 р., тобто 
в першому семестрі першого навчального року, 
працював заступником директора з науково-ме-
тодичної роботи. Майстер спорту СРСР. 

ТЕППЕР 
Микола Авксентійович 
(1948-1955) 

Директор (ректор) ЛДІФК від вересня 
1948 р. до 1955 р. 

Народився 18 грудня 1907 р. у Харкові. 
Закінчив Державний інститут фізичної куль-
тури України (1930-1934) та аспірантуру 
Українського науково-дослідного інституту 
фізичної культури (1938-1941) . Кандидат 
педагогічних наук (1944) , доцент (1945) . 
Від 1946 до 1948 р. працював завідувачем 
кафедри фізичної культури і спорту, деканом 
Харківського педінституту. З вересня 1948 р. 
обіймав посаду директора ЛДІФК, одночасно 
завідував кафедрою ковзанярського спорту 
та спортивних ігор (1948), кафедрою лиж-
ного та ковзанярського спорту (1952). Від 
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1955 року - директор Київського державного 
інституту фізичної культури. 

ЄСАУЛОВ 
Микола Костянтинович 

(1955-1959) 

Директор (ректор) ЛДІФКвід 1955 до листо-
пада 1959 р. 

Народився 24 жовтня 1904 р. У м. Слуцьку 
(Білорусь) 1927 року закінчив курси інструк-
торів фізкультури, 1936 р. - Ленінградський 
інститут фізичної культури ім. П. Ф. Лесгафта. 
Був директором Київського технікуму фізичної 
культури. У ЛДІФК працював від січня 1947 
до липня 1970 р. викладачем кафедри спортивних 
ігор, заступником директора (ректора) з науко-
во-навчальної роботи, доцентом кафедри теорії 
та історії фізичної культури, деканом загально-
методичного факультету. Нагороджений багатьма 
державними нагородами. 

РАГОЧИИ 
Георгій Антонович 

(1959-1967) 

Директор (ректор) ЛДІФК з листопада 1959 
до січня 1967 р. 

Народився в м. Калінінське на Донеччині. 
1938 року закінчив Горлівський гірничий тех-
нікум, а 1957 року - заочно Київський інститут 
фізичної культури. Від 1946 р. працював уЛьвові 
на різних посадах в обласному спортивному 
комітеті. У ЛДІФК - з вересня 1957 р. Вища атес-
таційна комісія СРСР 1965 року надала Г. А. Ра-
гочому вчене звання доцента. З 1967 р. - доцент 
кафедри теорії, методики, історії та організації 
фізичної культури і спорту. Нагороджений ба-
гатьма державними нагородами. 
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АНДРІЄВСЬКИЙ 
Вадим Олексійович 
(1967-1974) 

Ректор ЛДІФК від січня 1967 до липня 1974 р. 
В інституті працював усе життя. 

Народився в м. Брест-Литовську. Навчався 
в Харківському машинобудівному технікумі. Хар-
ківському інституті фізичної культури. Від 1932 
до 1936 р. навчався в Московському державному 
центральному інституті фізичної культури, після 
закінчення якого був скерований у Харківський 
інститут фізичної культури, в якому до 1940 р. 
працював завідувачем кафедри володіння холодною 
зброєю. Майстер спорту СРСР. Учасник Другої 
світової війни. Після демобілізації скерований 

на роботу в щойно створений Львівський державний інститут фізичної 
культури. Працював завідувачем кафедри, деканом, професором кафедри 
фехтування і боксу Очолював комплексну наукову групу збірної СРСР 
з фехтування. Підготував понад 50 майстрів спорту СРСР, більше ніж 25 
років був старшим тренером збірних команд УРСР та СРСР з фехтування. 
Серед його учнів - 5 заслужених тренерів СРСР, 9 заслужених тренерів 
союзних республік. 

1954 року захистив кандидатську дисертацію "Методика навчання 
фехтування та шляхи вдосконалення майстерності фехтувальників". 1957 
року В. О. Андрієвському надано звання доцента, 1981 р. - професо-
ра. Він перший в Україні отримав звання заслуженого тренера СРСР 
Крім того, неодноразовий чемпіон і призер першостей УРСР та СРСР 

з фехтування в 40-50-хрр. XX ст. Нагороджений 
багатьма державними нагородами. 

БУРЯК 
Петро Юхимович 
(1974-1979) 

Ректор ЛДІФК з 19 червня 1974 до 5 липня 
1979 р. 

Народився 7 квітня 1922 р. в с. Борки Берез-
нянського району Чернігівської області. Після 
закінчення 1940 року середньої школи в Чернігові 
навчався в Тихоокеанському воєнно-морському 
училищі, брав участь у Другій світовій війні. 
Після війни був на комсомольській та партійній 
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роботі. 1952 року закінчив історичний факультет Львівського державного 
університету імені Івана Франка. 1969 року захистив кандидатську дис-
ертацію з історії. З 1970 року на викладацькій роботі, 1973 р. - доцент. 
УЛДІФК працював від 1974 до 1982 р. Обіймав 
посаду ректора ЛДІФК, одночасно завідував 
кафедрою історії КПРС та політекономії. 

МУХІН 
Володимир Миколайович 

(1979-1992) 
Ректор ЛДІФК від січня 1979 до жовтня 

1992 р . 

Народився в м. Харкові 26 квітня 1936 року 
Закінчив Львівський державний медичний уні-
верситет (1953-1959) та Львівський державний 
інститут фізичної культури (1954-1960). На-
вчався в аспірантурі Київського медичного інсти-
туту, захистив кандидатську дисертацію (1965). 
Від 1966 року завідував кафедрою фізичного 
виховання, лікарського контролю і лікувальної 
фізкультури Івано-Франківського державного 
медичного інституту. Від 1971 р. працює завіду-
вачем кафедри фізичного виховання Львівського 
державного медичного інституту. Доцент (1979). 
Заслужений працівник фізичної культури УРСР 
(1986). Професор (1987). З 2001 до 2007 року 
працював у Національному університеті фізично-
го виховання та спорту (Київ ). Від 2007 р. знову 
працює у Львівському державному університеті 
фізичної культури. 

ГЕРЦИК 
Мирослав Степанович 

(1992-2007) 
Народився 6 грудня 1935 р. в м. Болехів 

на Івано-Франківщині. Закінчив Львівський 
державний інститут фізичної культури (1957). 
Майстер спорту СРСР (1959), чемпіон України 
з веслування на каное (1959-1962), чемпіон 
СРСР (1962), заслужений тренер України (1967), 
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ВІДМІННИК освіти України (1997), член-кореспондент Української ака-
демії наук національного прогресу (2004). Нагороджений медаллю 
"Будівничий України" Всеукраїнського товариства "Просвіта" ' (2001), 
орденом "За заслуги" 3-го ступеня (2005). 

У1956-1990 рр., працюючи тренером, заснував унікальну львівську 
школу веслування. Підготував 50 майстрів спорту і 13 майстрів спорту 
міжнародного класу, серед яких були переможці чемпіонатів світу Це, 
зокрема, - В. Береза, Р. Вишенко, І. Ковальчук, П. Редько, Р. Карбівник, 
І. Хрущак, В. Примак, С. Дмитрів, Р. Нагірний, Б. Мороз та ін. Багато 
його учнів згодом стали відомими тренерами й організаторами спорту, 
а дванадцятьом із них надано звання заслуженого тренера України. За-
лучався до роботи із збірними командами Радянського Союзу та Укра-
їни. У 1962-1964 рр. працював головою спортивного комітету при 
Львівському міськвиконкомі, а в 1990-1992 рр. - головою Львівського 
обласного спорткомітету. 

Від 1992 року - ректор Львівського державного інституту фізичної 
культури. Відмінник освіти України (1997). Один із засновників НОК 
України. Віце-президент Національного олімпійського комітету України 
(1990-1999). Учасник міжнародної естафети олімпійського вогню (Київ, 
2004). У 2009-2010 рр. очолював Львівське відділення НОК України. 

Нині М. Герцик є Почесним ректором ЛДУФК, викладає на кафедрі 
олімпійської освіти. 
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Сучасне - завжди на дорозі 

зминулого в майбутнє. 

Олександр ДОВЖЕНКО 

ЛЬВІВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: 
РЕФОРМУВАННЯ, 
СУЧАСНИЙ СТАН 
І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 
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кЗміни періоду перебудови розбурхали суспільне, економічне, 
духовно-культурне життя усіх націй у СРСР. В Україні ці зміни підкрі-
плювалися багатовіковою історією національно-визвольної боротьби. 
Важливі реформи, передусім, торкнулися вищої школи. Поширилися 
вони також на навчальні заклади фізкультурно-спортивного профілю. 
Студентство займає дедалі активнішу позицію у громадському житті 
суспільства. Вже 1989 року студенти ЛДІФК долучаються до культурно-
просвітницької діяльності Студентського Братства, товариства Лева, 
разом із викладачами започатковують у виші Товариство української 
мови ім. Тараса Шевченка, осередок "Народного Руху України за пере-
будову". Переформування сфери фізичної культури і спорту виявилися 
у створенні Національного олімпійського комітету, національних збірних 
команд й у спробах реформувати навчально-виховний процес у вищих 
навчальних закладах галузевого профілю. 

Під впливом цих тенденцій відбулися зміни у структурі Львівсько-
го державного інституту фізичної культури. Відповідно до рішення 
ради інституту в жовтні 1990 р. замість кафедри марксизму-ленінізму 
було створено дві інші - соціальних наук та історії культури. Кафедру 
теорії та методики фізичної культури і спорту поділено на кафедру 
теорії фізичної культури і спорту та кафедру методики й організації 
фізичної культури. Кафедра управління й історії фізичної культури 
була перейменована на кафедру управління й економіки фізичної 
культури. Кафедра фізіології та кафедра анатомії, біомеханіки і спор-
тивної метрології були об'єднані в одну - кафедру фізіології й анато-
мії. Педагогічний факультет було поділено на загальнопедагогічний 
і педагогічний. 

На початку 1990/1991 н. р. структура інституту була такою: загаль-
нопедагогічний факультет - кафедри: методики й організації фізичної 
культури, історії культури, педагогіки і психології, фізіології і анатомії, 
біохімії і гігієни, іноземних мов. Педагогічний факультет - кафедри: 
управління й економіки фізичної культури, легкої атлетики, гімнастики, 
водних видів спорту, зимових видів спорту, спортивних і рухливих ігор, 
футболу і гандболу. Тренерський факультет - кафедри: теорії фізичної 
культури, соціальних наук, лікувальної фізичної культури та лікарського 
контролю, боротьби та важкої атлетики, фехтування і боксу, стрільби, 
сучасного п'ятиборства і шахів. 

Згідно з ухвалою Львівської міської ради народних депутатів від 
30.10.90 р. "Про стан виконання Закону УРСР "Про мови в Українській 
PCP", був виданий наказ по інституту №103-р від 26 грудня 1990 р. про 
запровадження діловодства інституту з 1 січня 1991 року українською 
мовою. 
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Нові перспективи для розвитку інституту з'явилися з проголо-
шенням 1991 року Незалежності України. Враховуючи багатовікові 
традиції української фізичної культури, потрібно було створювати 
свою національну систему фізичного виховання та спорту, починаючи 
від запровадження української мови у справознавство й навчальний 
процес, розробки навчальних планів і програм, видання навчально-
методичної літератури, запровадження нових навчальних дисциплін, 
зокрема історії України, історії української культури, історії україн-
ського фізкультурно-спортивного руху, та завершуючи опрацюван-
ням і розробкою української спортивної термінології та вихованням 
фахівців фізкультурно-спортивного профілю, зокрема спортсменів, 
які б відчували зв'язок з державою, в якій вони народилися, живуть, 
навчаються, за яку змагаються на різних спортивних форумах. Для 
вирішення таких непростих завдань потрібні були не лише належна 
матеріальна база, фінансування, а й національно свідомі фахівці галузі. 
А це було можливим за сприятливої політичної, економічної та духовної 
ситуації в державі. Безперечно, керівництву Львівського державного 
інституту фізичної культури доводилося долати ті труднощі, які пере-
живала молода держава. 

Із призначенням на посаду ректора відомого спортивного фа-
хівця, майстра спорту СРСР, чемпіона України та призера СРСР, 
заслуженого тренера України Мирослава Степановича Герцика в роз-
витку інституту настав новий період. Виш уперше ініціює проведення 
легкоатлетичного пробігу "Від сокільства - до стрілецтва", академію 
визначного організатора й педагога спортивно-гімнастичного руху, 
професора І. Боберського (1993). Українська спортивна асоціація, яку 
очолював Євген Приступа, видає україномовний навчальний посібник 
Володимира Келлера у співавторстві з Володимиром Платоновим "Те-
оретико-методичні основи підготовки спортсменів". Започатковується 
низка науково-дослідних робіт з дослідження національної фізичної 
культури українців. 

У цей час в інституті відбулися чергові структурні зміни, спрямо-
вані на вдосконалення навчально-методичного та виховного процесу, 
наукової та спортивної роботи. Так, кафедру фізіології і кафедру ана-
томії, біомеханіки, спортивної метрології було об'єднано в кафедру 
анатомії, біомеханіки, фізіології і спортивної метрології, а назву кафедри 
управління фізкультурним рухом й історії фізичної культури замінено 
на кафедру управління й економіки фізичної культури. Також було 
перейменовано кафедру біохімії і гігієни в кафедру біохімії, гігієни 
і спортивних споруд. 

Для розширення напрямків і поліпшення якості підготовки спе-
ціалістів при спортивному факультеті 1996 року було створено відділ 
реабілітації та рекреації, а також кафедри економіки спорту; рекре-
ації і оздоровчої фізичної культури; теорії і методики олімпійського 
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і професійного спорту. Кафедру народознавства було перейменовано 
на кафедру українознавства, а кафедру суспільних наук 1998 року 
розформовано. 

З приєднанням України до Болонської конвенції ЛДІФК цілеспрямо-
вано переходить на навчання за кредитно-модульною системою, запро-
ваджуються нові форми і методи підготовки фахівців. Інститут, згідно 
з Переліком спеціальностей за напрямом фізичної культури і спорту, 
готує фахівців різних рівнів - "бакалаврів", "спеціалістів", "магістрів". 
Удосконалюється система взаємовідносин з іншими навчальними закла-
дами. У рамках сучасного Галицького навчально-методичного комплексу 
було уніфіковано навчальні плани та програми з Івано-Франківським 
коледжем фізичної культури і Львівським училищем фізичної культури. 
Основним напрямком наукових пошуків на тому етапі були досліджен-
ня в галузі історії й теорії спорту, гуманістичні й оздоровчі проблеми 
фізичної культури та рекреації. 

2006 року з нагоди святкування 60-річчя ЛДІФК на урочисту ака-
демію, у Львівський оперний театр, прийшли випускники з України, 
Білорусії, Росії, Молдови та інших колишніх республік СРСР, керівни-
цтво профільного Міністерства, представники споріднених навчальних 
закладів, професорсько-викладацький склад інституту, представники 
фізкультурно-спортивних товариств, громадськості. На зібранні було 
оголошено розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 
2006 р. за № 456 "Про утворення Львівського державного університету 
фізичної культури". 

З утворенням університету відбулася чергова структурна реор-
ганізація. У жовтні 2006 р. наказом ректора було затверджено таку 
структуру університету: адміністративний апарат, відділ аспірантури, 
приймальна комісія, деканати, кафедра теорії і методики фізичного ви-
ховання, кафедра теорії спорту, кафедра фізичної реабілітації, кафедра 
рекреації та оздоровчої фізкультури, кафедра економіки й інформацій-
них технологій, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра української 
та іноземних мов, кафедра педагогіки та психології, кафедра біологічних 
основ фізкультури, кафедра анатомії і фізіології, кафедра теорії і мето-
дики гімнастики, кафедра теорії і методики спортивних і рухливих ігор, 
кафедра теорії і методики легкої атлетики, кафедра теорії і методики 
сезонних видів спорту, кафедра теорії і методики футболу, кафедра теорії 
і методики водних видів спорту, кафедра теорії і методики фехтування, 
боксу і національних одноборств, кафедра теорії і методики атлетичних 
видів спорту, кафедра теорії і методики стрільби, сучасного п'ятиборства 
та шахів, кафедра туризму, бухгалтерія, відділ кадрів, навчально-мето-
дичний відділ, канцелярія, бібліотека, редакційно-видавничий відділ, 
відділ профорієнтаційної роботи та працевлаштування, відділ технічного 
забезпечення навчальної та наукової роботи, медпункт, експлуатаційно-
технічний та господарський відділ. 
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МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ 
У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Мінсім'ямолодьспор г України 

Н А К А З 
г м. Київ № 

Про утворення Львівського державного 
університету фізичної культури 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 
року № 456-р «Про утворення Львівського державного університету фізичної 
культури» та керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 
року № 8-92 «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності», 

Н А К А З У Ю : 

1. Утворити Львівський державний університет фізичної культури на базі 
Львівського державного інституту фізичної культури, що ліквідується. 

2. Визначити, що правонаступником прав і обов'язків Львівського 
державного інституту фізичної культури, що ліквідується, є Львівський державний 
університет фізичної культури. 

3. Припинити діяльність Львівського державного інституту фізичної 
культури шляхом його ліквідації. 

4. Утворити ліквідаційну комісію з ліквідації Львівського державного 
інституту фізичної культури у складі згідно з додатком. 

5. Голові комісії з ліквідації Львівського державного інституту фізичної 
культури: 

5.1. Організувати розміщення в друкованих засобах масової інформації 
повідомлення про ліквідацію Львівського державного інституту фізичної культури 
та про порядок і терміни заяви претензій кредиторів, а відомих кредиторів 
повідомити персонально у письмовій формі. 

5.2. Працівників Львівського державного інституту фізичної культури, не 
зайнятих у роботах з ліквідації, звільнити за п.1 статті 40 КЗпП України та 
забезпечити додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства 
України. 

5.3. Провести інвентаризацію майна Мінсім'ямолодьспорту, яке знаходиться 
в користуванні Львівського державного інституту фізичної культури та 
забезпечити передачу майна, коштів новоствореному університету. 



5.4. Матеріали з ліквідації Львівського державного інституту фізичної 
культури (ліквідаційний баланс, звіт про роботу ліквідаційної комісії, копію 
рішення органів статистики про виключення Львівського державного інституту 
фізичної культури з Єдиного реєсгру , передавальний акт) після закінчення роботи 
комісії подати на затвердження Мінсім'ямолодьспорту та у встановленому порядку 
здати на збереження в архів. 

5.5. Заходи, пов'язані з ліквідацією Львівського державного інституту 
фізичної культури завершити у визначений законодавством термін. 

6. Призначити Герцика Мирослава Степановича виконуючим обов'язки 
ректора Львівського державного університету фізичної культури з наступним 
укладанням з ним контракту, після державної реєстрації Львівського державного 
університету фізичної культури, за його згодою. 

7. Виконуючому обов'язки ректора Львівського державного університету 
фізичної культури Герцику М.С.: 

7.1. У двотижневий термін розробити та подати в установленому порядку на 
затвердження Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту статут 
Львівського державного університету фізичної культури, забезпечити його 
державну реєстрацію та у триденний термін після державної реєстрації надати 
Міністерству копію свідоцтва про державну реєстрацію університету, довідки з 
органів статистики про включення до Єдиного державного реєстру та зразок 
відбитка печатки юридичної особи. 

7.2. Здійснити заходи щодо своєчасного комплектування утвореного 
навчального закладу науково-педагогічними кадрами. 

7.3. У встановленому чинним законодавством порядку перевести студентів 
та аспірантів Львівського державного інституту фізичної культури, що ліквідується 
до Львівського державного університету фізичної культури. 

8. Голові ліквідаційної комісії Вацебі О.М. після закінчення процедури 
ліквідації Львівського державного інституту фізичної культури, передбаченої 
чинним законодавством, передати, а виконуючому обов'язки ректора Львівського 
державного університету фізичної культури прийняти на баланс майно, матеріальні 
цінності та документацію, скласти акт прийому-передачі в трьох примірниках та 
подати його до Мінсім'ямолодьспорту. 

9. Департаменту фінансів (Мироненко P.A.) забезпечити виділення 
бюджетних асигнувань утвореному університету у 2006 році в межах асигнувань, 
передбачених за бюджетною програмою КП КВК 3401040 «Підготовка кадрів для 
сфери спорту вищими навчальними закладами III і IV рівня акредитації» 
Львівському державному інституту фізичної культури, що ліквідується. 

10. Управлінню кадрів і навчальних закладів (Коворотна О.М.) забезпечити 
організацію та контроль за діяльністю утвореного університету. 

11. Управлінню справами (Тарасюк Ю.І.) врахувати зміни, пов'язані з 
утворенням Львівського державного університету фізичної культури, та внести 
відповідні зміни до переліку державних підприємств, установ і організацій, які 
входять до сфери управління Мінсім'ямолодьспорту України. 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
Міністра ІІІевляка І.М. 

Міністр Ю.О.Павленко 



2007 року на альтернативній основі відбулися вибори ректора 
ЛДУФК. Ним став випускник нашого навчального закладу (1984), 
доктор педагогічних наук, професор, автор понад 200 наукових праць, 
у тому числі кількох монографій - Євген Никодимович Приступа. Він 
запропонував європейський план розвитку Львівського державного 
університету фізичної культури, стратегічними й пріоритетними на-
прямками якого стало: створення університету європейського типу; 
концентрація в університеті і навколо нього провідних фахівців галузі 
не лише Західного, а й інших регіонів України і Центральної Європи; 
створення Науково-методичного центру підготовки олімпійців, Західно-
українського центру здоров'я, Науково-дослідного інституту ЛДУФК. 

Неабиякими є науково-педагогічні напрацювання колективу. 
У Львівському державному університеті фізичної культури зреалізована 
ідея підготовки фахівців з фізичної реабілітації, що дало новий поштовх 
у розвитку галузі. Значними є здобутки школи гуманітарних дисциплін 
у вихованні національного самоусвідомлення й патріотизму спортсмена, 
які гармонійно доповнюють діяльність львівських наукових і тренерсько-
методичних шкіл легкої атлетики, фехтування, вільної боротьби, важкої 
атлетики, стрілецьких і зимових видів спорту 3 2003 року університет 
готує фахівців за напрямом підготовки туризм, а з 2008 - хореографія. 

Сьогодні в університеті працюють ЗО професорів, докторів наук, за-
служених тренерів України; 122 доценти, кандидати наук; 22 відмінники 
освіти України; 59 майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу. 

В університеті навчається більше 100 студентів, які є членами на-
ціональних збірних команд із різних видів спорту. Вони представляють 
Україну на найвизначніших міжнародних спортивних турнірах і демон-
струють високі спортивні результати. У скарбничці ЛДУФК є золоті 
медалі магістранта Олександра Петріва та випускника Артура Айвазяна 
на ІграхХХХІХ Олімпіади в Пекіні 2008 року та "бронза" Віктора Черниша 
на І юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі 2010 року. На Всесвітніх 
універсіадах студенти ЛДУФК вибороли 2007 року в Бангкоку - 5 меда-
лей, 2009 року в Белграді - 3 медалі, 2011 року в Ерзурумі - 5 медалей 
і в Шеньчжені - 6 медалей. 

Перспективи розвитку університету пов'язані з євроінтеграцією 
та утвердженням його як навчально-методичного, науково-дослідного 
та спортивно-мистецького центру України та Європи. 
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Люди з характером 

це совість того суспільства 

до якого вони належать. 

Ралф Волдо ЕМЕРСОН 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛЬВІВСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
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ПРИСТУПА 
Євген Никодимович 

Ректор Львівського державного університету 
фізично ї культури, професор, доктор педагогічних 
наук, заслужений діяч науки і техніки України, 
академік Української академії наук, почесний 
працівник фізичної культури і cnopmv. 

1984 року закінчив з відзнакою Львів-
ський державний інститут фізичної культури, 
а 1989 року після закінчення аспірантури цього 
навчального закладу захистив кандидатську 
дисертацію з проблем моделювання підготовки 
висококваліфікованих баскетболістів. 1996 року 
захистив докторську дисертацію щодо про-
блем фізичної культури, фізичного виховання 
в українській етнопедагогіці, після чого отримав 

науковий ступінь доктора педагогічних наук та вчене звання професора. 
Працював на керівних посадах у Львівському обласному спортив-

ному комітеті, Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, 
Волинському державному університеті імені Лесі Українки. 

Від 2002 року - професор кафедри фізіотерапії Академії фізичного 
виховання ум. Вроцлаві (Польща). 

Від квітня 2007 року - ректор Львівського державного універси-
тету фізичної культури, а з червня 2007 року - голова спеціалізованої 
вченої ради із захисту дисертаційних робіт Львівського державного 
університету фізичної культури. 

Наукові та науково-методичні публікації. 
Автор понад 200 друкованих наукових праць (47 опубліковано 

у провідних іноземних виданнях). Серед них видано як одноосібно, так 
і у співавторстві, 5 монографій і 1 підручник, зокрема: 
• Народна фізична культура українців. - А. : УСА, 1995. - 254 с. 
• Українські національні традиції фізичного виховання : [метод, ре-

коменд.]. - А. : ЛОНМІО, 1995. - 40 с. 
• Теорія фізичного виховання : [навч. посіб.]. - А.: ЛОНМІО, 1996. -

220 с. (у співавторстві). 
• Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія 

та практика: [монографія].-Дрогобич, 1999.-449 с. (у співавторстві). 
• Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання: [колект. 

моногр.]. - А.: Українські технології, 2005. - 296 с. (у співавторстві). 
• Фізична рекреація : [навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спор-

ту]. - А. : ЛДУФК, 2010. - 448 с. (у співавторстві). 

- ЗО -



Наукова діяльність. 
Член редакційної колегії семи наукових журналів в Україні та Єв-

ропейському Союзі. Має 3 авторські свідоцтва та патенти України. 
Підготував 12 кандидатів наук з фізичного виховання і спорту. 

МУЗИКА 
Федір Васильович 

Проректор з навчальної роботи, кандидат 
біологічних наук, доцент, відмінник освіти України, 
почесний працівник фізичної культури і спорту. 

1983 року закінчив Львівський державний 
університет імені Івана Франка. Викладацьку 
діяльність у Львівському державному універ-
ситеті фізичної культури розпочав 1993 року 
на посаді викладача кафедри анатомії і фізіо-
логії. З 1996 р. - доцент цієї кафедри. 

Від 1997 р. - заступник декана педагогіч-
ного факультету 

1998 року Ф. В. Музиці надано вчене 
звання доцента кафедри анатомії і фізіології. 

З 1998 р. - декан педагогічного факультету, 
від 2002 р. - декан заочного факультету. Від 2003 року обіймає посаду 
проректора з навчальної роботи університету. 

Викладає анатомію людини. 
Основні наукові праці: 

• Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Анатомія лю-
дини" для студентів педагогічного і спортивного факультетів. - А., 
1996. - 38 с. (у співавторстві). 

• Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Спортивна 
морфологія" для студентів педагогічного і спортивного факульте-
тів. -А. , 1996. - 18 с. (у співавторстві). 

• Довідник для студентів першого курсу, які навчаються за європейською 
кредитно-трансферною системою (ЕСТБ). / [уклад.: Музика Ф. В., 
Вацеба О. М., Вовканич А. Є. та ін.] - Л. : Українські технології, 
2005. - 84 с. 

• Довідник для студентів першого та другого курсів, які навчаються 
за європейською кредитно-трансферною системою (ЕСТБ). / [уклад.: 
Музика Ф. В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. та ін.]. - А. : Українські 
технології, 2006. - 84 с. 

• Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Анатомія людини" 
для студентів факультетів спорту, факультету фізичного виховання 
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та факультету здоров'я людини і туризму. - Л. : Сполом, 2007 - 74 с. 
(у співавторстві). 

• Спортивна морфологія : навч. посіб. / за ред. Ф. Музики. - А. : 
ЛДУФК, 2011 . -160 с. 

ЛИНЕЦЬ 
Михайло Михайлович 

Кандидат педагогічних наук, професор, про-
ректор з науки і зовнішніх зв'язків. 

Закінчив з відзнакою Львівський держав-
ний інститут фізичної культури 1970 року 
за спеціальністю викладач фізичної культури 
і спорту. 

Викладацьку діяльність у виші розпочав 
1971 року на посаді старшого викладача ка-
федри теорії і методики, історії та організації 
фізичної культури і спорту. 

1980 року захистив кандидатську дисер-
тацію на тему "Воспитание выносливости 
в циклических локомоциях субмаксимальной 
мощности в процессе многолетней спортив-
ной тренировки" та здобув науковий ступінь 
кандидата педагогічних наук. 

1983 року М. М. Линцеві надано вчене звання доцента кафедри 
теорії і методики фізичного виховання. 

Від 1988 р. до 1994 р. - декан тренерського факультету. 
З 1994 року - завідувач кафедри теорії і методики підготовки 

спортсменів, яку згодом реформовано в кафедру теоретико-методичних 
основ спорту. 

Від 2007 року працює проректором з науки та зовнішніх зв'язків. 
2008 року надано вчене звання професора. 
Викладає такі навчальні дисципліни: 

• загальна теорія і методика підготовки спортсменів; 
• теорія і методика спорту вищих досягнень; 
• професійний спорт. 

Наукові та науково-методичні публікації. 
Автор понад 150 публікацій, у тому числі: 

• Линець М. М. Витривалість, здоров'я, працездатність... : [Моно-
графія] / Линець М. М., Андрієнко Г. М. - А. : 1993. - 129 с. 

• Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. 
посіб. для фізкультурних вузів. - Л . : Штабар, 1997. - 207 с. 
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Оздоровча і спортивна робота з неповносправними / за заг. ред. 
Бріскіна Ю., Линця М., Боляха Е., Мігасевича Ю. - Л. : Видавець 
Тарас Сорока, 2004. - 127 с. 
Профессиональный спорт: учеб. для студ. высших учебных заведений 
физ. воспитания и спорта / Гуськов С. П., Платонов В. Н., Линец 
М. М., Юшко Б. Н. - К . : Олимпийская литература, 2000. - 391 с. 

• Чикан О. А. Методика диференційованої фізичної підготовки 
12-14-річних веслувальниць: методичні рекомендації для тренерів 
ДюСШ / Чикан О. А., Линець М. М. - А . : ЛДІФК, 2004. - 58 с. 

• Базильчук О. В. Система диференційованої фізичної підготовки квалі-
фікованих гандболісток: метод, рекомендації для тренерів з гандболу 
/ Базильчук О. В., Линець М. М. - Хмельницький : ХДУ 2004. - 59 с. 

• Андрее А. С. Фізична підготовка багатоборців військово-спортивно-
го комплексу : метод, посібник. / Андрее А. С., Линець М. М. - А.: 
Українські технології. - 2006. - 76 с. 

• Линець М. М. Силова підготовка студентів : метод, вказівки для 
студентів відділення "Спортивного вдосконалення" та спеціальності 
"Фізична реабілітація" / Линець М. М., Свіргунець С. М. - Хмель-
ницький : Х Щ 2006. - 36 с. 

• Линець М. М. Вдосконалення координаційних якостей: метод, вказівки 
для студентів відділень спортивного вдосконалення та спеціальності 
"Фізична реабілітація" / Линець М. М., Свіргунець Є. М. - Хмель-
ницький : Х Щ 2007. - 32 с. 

• Теорія і методика фізичного виховання: [підруч. для студ. ВНЗ фіз. ви-
ховання і спорту]: у 2 томах / за ред. Т. Ю. Круцевич,- К.: Олімпійська 
література, 2008. - Том 1. - Глава 5. - С. 87-103. - Глава 9. - С. 175- 295. 

• Приступа Є. Походження рекреації та її сутність / С. Приступа, 
Л. Чеховська, О. Жданова, М. Линець / / Фізична рекреація : [навч. 
посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спору] / за ред. Приступи 
Є. Н. - Л. : ЛДУФК, 2010. - Частина 1. - Розд. 1. - С. 9 - 56. 

• Линець М. Оздоровче тренування із застосуванням циклічних вправ 
/ М. Линець, П. Мартин / / Фізична рекреація : [навч. посіб. для студ. 
ВНЗ фіз. виховання і спору] / за ред. Приступи Є. Н. - А.: ЛДУФК, 
2010. - Частина 2. - Розд. 3. - С. 212 - 275. 
Наукова діяльність. М. М. Линець - засновник наукової школи 

з проблем диференційованої фізичної підготовки спортсменів, керівник 
теми 2.7 Зведеного плану НДР на 2011 - 2015 рр. Підготував 6 кандидатів 
наук: Ю. В. Петришина, М. О. Яремко, А. В. Передерій, О. В. Базильчука, 
О. А.Чичкан, А. С. Андреса. 

Заступник головного редактора збірника наукових праць у галузі 
фізичного виховання, спорту і здоров'я людини "Молода спортивна наука 
України" та наукового журналу "Фізична активність, здоров'я і спорт", 
член редакційної колегії збірника наукових статей ЛДУФК "Здоровий 
спосіб життя". 
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ТИМЧАК 
Ярослав Володимирович 

Проректор з виховної роботи, кандидат наук 
з фізичного виховання і спортудоцент. 

1988 - 1992 рр. - студент Львівського 
державного інституту фізичної культури. 

1993 - 1994 рр. - викладач-стажер кафедри 
теорії і методики фізичного виховання ЛДІФК. 

1994 - 1997 рр. - аспірант ЛДІФК. 
1998 року захистив кандидатську дисер-

тацію "Військово-фізична підготовка в Україні 
( IX-XVIII ст.)". 

Від жовтня 1997 р. - викладач, старший 
викладач, доцент кафедри теорії і методики 
олімпійського і професійного спорту. 

Від 1989 до 2002 р. - тренер з сучасного 
п'ятиборства. 

2003 року Я. В. Тимчакові надано вчене 
звання доцента. 

Від червня 2007 року - проректор з ви-
ховної роботи і зв'язків з громадськістю. 

З квітня 2011 року працює на посаді завідувача кафедри олімпійської 
освіти та проректора з виховної роботи. 

Викладає такі навчальні дисципліни: 
• світоглядні засади тіловиховання; 
• олімпійська освіта. 

Основні наукові публікації: 
• Концепція природності як основа уявлення про здоровий спо-

сіб життя у цивілізаціях Сходу та Заходу / / Здоровий спосіб життя : зб. 
наук, статей. Вип. 9. - Л., 2006. - С. 45-47. 
" Християнський погляд на здоров'я та здоровий спосіб життя / / Здо-

ровий спосіб життя: зб. наук, статей. Вип. 12. - Л . , 2006. - С. 64-67. 
• Організаційні структури спортивних ігор християн. / / Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 
і спорту : наук, монографія / за ред. проф. Єрмакова Є. Є. - X., 
2007. - № 12. - С. 94-96. (у співавторстві). 

• Вектори людської досконалості: проекції з минулого в майбутнє 
/ / Мистецька освіта у культурній політиці держави XXI століття 
: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Л., 2007. - С. 125-131. 
(у співавторстві). 

" Техніка проходження дистанції у альпійських дисциплінах сноу-
бордингу / / Молода спортивна наука України : зб. наук, праць в га-

( Ї \ ІІЬРІРОКИЙ 

Ї М І держдчмйушверопет 
ФІЗИЧНОЇ культури 
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лузі фіз. культури та спорту. - Вип. 12. - А., 2008. - Т.1. - С. 125-129. 
(у співавторстві). 

• Тренажер для сноубордингу: патент 39171 Україна від 10.02.2009 : / 
Зіньків О. В., Кушнір О. О., Виноградський Б. А., Виноградська Г. М., 
ТимчакЯ. В. / - № u 2008 10652; заявл. 26.08.2008. 

ЛЕВКІВ 
Володимир Іванович 

Проректор зі спортивної роботи, кандидат наук з фізичного виховання 
і спортудоцент. 

1992 року закінчив з відзнакою Львівський державний інститут 
фізичної культури за спеціальністю викладач фізичної культури, тренер 
з волейболу. 

Від вересня 1992 року - викладач фізич-
ного виховання Львівського державного ме-
дичного інституту, тренер з волейболу збірної 
команди інституту. 

З листопада 1993 року - викладач-стажер 
кафедри теорії і методики фізичного виховання 
ЛДІФК. 

Від жовтня 1994 року до серпня 1998 
року - аспірант ЛДІФК. 

З вересня 1997 року - викладач кафедри 
теорії і методики фізичного виховання, а з 
вересня 1998 року - старший викладач цієї 
ж кафедри. 

У червні 1998 року захистив кандидатську 
дисертацію на тему "Використання засобів 
української народної фізичної культури у фі-
зичному вихованні дітей молодшого шкільного 
віку". 

Від 1999 року працює на посаді доцента 
кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

2002 року В. І. Левківу надано вчене звання 
доцента кафедри теорії і методики фізичного 
виховання, а також наказом Міністерства освіти і науки України за плід-
ну роботу з обдарованою студентською молоддю нагороджено знаком 
"Відмінник освіти України". 

З липня 2003 року - завідувач кафедри теорії і методики спортивних 
і рухливих ігор. 
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Ш ЛЬВІВСЬКІЙ 

держдрния^тііверопігт 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Від червня 2007 року - проректор із зовнішніх зв'язків та пер-
спективного розвитку, а з березня 2011 - проректор зі спортивної 
роботи. 

З 1999 року активно займається розвитком волейболу на Львівщи-
ні. 2003 року, виконуючи функції тренера і гравця ВК "Омега" (Львів), 
став срібним призером чемпіонату України з волейболу серед команд 
вищої аматорської ліги (м.Євпаторія) та срібним призером спартакіади 
України з волейболу серед профспілкових організацій (м.Київ). 

Від 2005 року - перший віце-президент, виконавчий директор 
Львівської обласної федерації волейболу. У складі головної суддівської 
колегії щороку організовує і проводить: міжнародний турнір серед 
чоловічих і жіночих команд ветеранів (з 2003 р.); Лігу міста Львова (від 
2004 р.); Універсіаду Львівщини серед ВНЗІ-ІІ та ІІІ-ІУр.а. (з 2006 р.); 
чемпіонат і Кубок Львівщини (від 2009 р.). 

Викладає такі навчальні дисципліни: 
• теорія і методика обраного виду спорту; 
• спортивні ігри; 
• підвищення спортивної майстерності; 
• керує тренерською практикою студентів. 

Основні наукові публікації: 
• Використання засобів української народної фізичної культури 

у навчально-виховному процесі дітей молодшого шкільного віку / / 
Управління освіти департаменту гуманітарної та соціальної політики 
Львівського міськвиконкому, інформаційно-методичний центр освіти 
: метод, бюл. - 1997. - Ч. 2. - С. 61 - 75. 

• Весела мандрівка у країну розваг : [ігри для організації дозвілля дітей 
та юнацтва]. / Тисовська О., Левків В. - Л . : ВНТЛ, 1998. - 36 с. 

• Коригуюча гімнастика у системі фізичного виховання дітей 10-11 років 
/ / Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2002. - № 2/3. -
С. 86 - 89. 

• Організація занять з сидячого волейболу з неповносправними / 
Левків В., Гладьо О. / / Педагогіка, психологія та медико-біологіч-
ні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. 
С. С. Єрмакова. - X. : ХДАДМ, 2003. - № 17. - С. 133 - 138. 

• Підготовка суддів з ігрових видів спорту у спеціалізованих вищих 
навчальних закладах IV рівня акредитації / В. І. Левків, В. Л. Згоба / / 
Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств 
в высших учебных заведениях: электр. науч. конф. - X., 2005. - С. 74 - 77. 

• Методичні рекомендації для студентів до проведення практичних 
занять з теорії і методики гандболу / Левків В.І., Кудріна Н.В., Зго-
ба В.Л. - Л. [б.в.], 2007. - 28 с. 

• Теорія і методика викладання гандболу: [метод, посіб. для студентів] 
/ Левків В.І., Кудріна Н.В., Згоба В.Л. - Л . : ЛДУФК, 2011. - 136 с. 
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ЛОБАЙ 
Роман Романович 

Проректор з адміністративно-господарської роботи. 

Навчався на економічному факультеті 
Львівської комерційної академії. 2005 року 
закінчив Європейський університет за спе-
ціальністю спеціаліст з економіки підприєм-
ства. 2010 року закінчив курс МБА. Здобувач 
у галузі економіки Львівського регіонального 
інституту державного управління Української 
академії державного управління при Прези-
дентові України. 

Від 2004 року - співзасновник і генераль-
ний директор компанії "Еталон", яка спеціалі-
зується на будівництві, ремонті та реставрації 
об'єктів архітектури. 

2010 року став засновником благодійного 
фонду "Орден благородного серця" основним 
завданням якого є допомога дитячим сиро-
тинцям, підтримка малозабезпечених родин 
та інша благодійна діяльність. Працює над 
створенням та реалізацією проекту ендоско-
пічної хірургії лікарні "ОХМАТДИТ" уЛьвові. 

Активно займається громадською діяль-
ністю: голова громадської організації "Гро-
мадський рух Львівщини". Підтримує студентів львівських вишів в усіх 
починаннях, допомагає в організації студентських конкурсів, зустрічей, 
різноманітних акцій. Проводить тренінги, навчання, майстер-класи 
з економіки та бізнесу. 

За час трудової діяльності неодноразово отримував подяки та гра-
моти від керівників міста й області. 2007 року удостоєний звання Лицар 
Вітчизни з врученням Золотого Хреста. 

З історією Львівського державного університету фізичної культури 
упродовж багатьох років тісно пов'язані імена працівників, які само-
відданою працею об'єднують зусилля всього колективу. Це - головний 
бухгалтер Ганна Володимирівна Боровська, завідувач канцелярії Ірина 
Євгенівна Омелъченко, начальник відділу кадрів Олександр Іванович 
Вознюк та керівник навчально-методичного відділу Василь Мар'янович 
Стефанишин. 
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ОМЕЛЬЧЕНКО 
Ірина Євгенівна 

/ \ дьвівдаюі 
І І аерждвнігутііверо'іет 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

БОРОВСЬКА 
Ганна Володимирівна 
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НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
ЛЬВІВСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Якщо ви маєте вогонь знання, 

дайте іншим запалити 

від нього свої світильники. 

Томас ФУЛЛЕР 



Sät Ч ,1ЬВІРО>КІ$ 

ДЄРждвниГуніРеРСІПЄГ 
ФІЗЙЧПОЇ КУЛЬТУРИ 

Факультет фізичного виховання 

Факультет засновано 1947 року як педагогічний факультет. Із часу 
заснування університету цей факультет очолювали 19 деканів. 

Рік Декан факультету 

1947-1949 Єсаулов М. К. - старший викладач 

1949-1950 Єсаулов М. К., Андрієвський В.А. - кандидат педагогічних 
наук, доцент 

1950-1952 Камалєтдінов А. 3. - кандидат медичних наук, доцент 

1952-1957 Акімов А. І. - старший викладач 

1957-1960 

Декан спеціальної підготовки Догмаров A.A. - кандидат педа-
гогічних наук, доцент 

Декан загальної підготовки Рябенко Є.М. - кандидат педаго-
гічних наук, доцент 

1960-1965 Джафаров М. А. - доктор медичних наук, професор 

1965-1967 Рябенко Є. М. - кандидат педагогічних наук, доцент 

1967-1970 Смірнов О. Ф. - кандидат педагогічних наук, доцент 

1970-1975 Собенко П. Т. - кандидат педагогічних наук, доцент 

1975-1979 Рагочий С. М. - кандидат педагогічних наук, доцент 

1979-1982 Келлер В. С. - доктор педагогічних наук, професор 

1982-1987 Джафаров М. А. - доктор медичних наук, професор 

1987-1990 Трач В. М. - кандидат біологічних наук, доцент 

1990 Декан педагогічного факультету Мельникович А. І. - доцент 

Декан загальнопедагогічного факультету Трач В. М. - кандидат 
біологічних наук, доцент 

1991-1998 Мельникович А. І. - доцент 

1998-2001 Музика Ф. В. - кандидат біологічних наук, доцент 

2001-2004 Сидорко О. Ю. - кандидат педагогічних наук, доцент 

2004-2006 Бубела О. Ю. - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
доцент 

2006-2007 Окопний А. М. - кандидат наук з фізичного виховання і спо-
рту, доцент 

2007-2011 Петрина P.A. - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
доцент 
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ПЕТРИНА 
Роман Львович 

Декан факультету фізичного виховання, 
доцент кафедри гімнастики і хореогра-
фіїкандидат наук з фізичного виховання 
і спорту. 

Викладає ТіМОВС, теорію і методику 
гімнастики, ПСМ, а також керує тренерською 
практикою студентів. 

Основні публікації: 
Особливості відчуття ритму дітей молод-

шого шкільного віку / / Науковий вісник ВДУ 
Здоров'я, фізична культура і спорт. - 1999. -
№ 7. - С. 108-110 . 

Комплексний теоретичний аналіз проявів 
ритму у фізичній культурі / / Наукові записки 
ТДПУ Серія 3: Педагогіка і психологія. № 3. -
1998 . -С. 9 4 - 9 7 . 

Формування відчуття ритму з викорис-
танням засобів української народної фізичної 
культури / / Роль фізичної культури в здоровому способі життя: матеріали 
І Міжнар. наук.-практ. конф. - Л . , 1995. - С. 64 - 65. (у співавторстві). 

Теперішню назву факультет отримав 2003 року, раніше це був пе-
дагогічний факультет. Того ж року було відкрито напрямок підготовки 
8.010201 за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр". 

Структура факультету 
Учена рада 
Кафедри: 

• кафедра теорії і методики фізичного виховання; 
• кафедра легкої атлетики; 
• кафедра водних видів спорту; 
• кафедра спортивних ігор; 
• кафедра гімнастики і хореографії. 

На факультеті готуються фахівці освітньо-кваліфікаційних рівнів 
"бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за спеціальністю фізичне виховання 
та напрямами фізичне виховання і спорт; хореографія. 
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& V ЛЬВІВСЬКІЙ 
Ї М І / ^ждвниЯ університет 

ФІЗИЧНОЇ культури 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ 
І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ПЕТРИШИН 
Юрій Володимирович 

Кафедру теорії і методики фізичного ви-
ховання було створено 1946 року. Спочатку 
це була кафедра теорії та методики фізичного 
виховання, історії та організації фізичної 
культури, її завідувачем був А. П. Ліпман, 
автор однієї з перших програм з фізичного 
виховання для загальноосвітніх шкіл. Від 
1947 до 1948 р. кафедру очолював А. А. Дог-
маров - кандидат педагогічних наук, доцент. 
Тоді ж розпочав працю на кафедрі доцент 
М. К. Єсаулов - згодом ректор Львівського 
державного інституту фізичної культури 
(1955-1959). 1948 року на посаду завідувача 
кафедри було призначено М. В. Шерстюка -
кандидата педагогічних наук, доцента. Значно 
пожвавилася наукова та спортивна діяль-
ність кафедри після призначення 1951 року 
завідувачем заслуженого майстра спорту 

СРСР А. А. Тер-Ованесяна, який працював на цій посаді до 1976 р. 
(до 1983 р. - професором кафедри). 

У середині 70-х років XX ст. на базі кафедри теорії і методики фі-
зичного виховання, історії та організації фізичної культури та спорту 
утворено дві структурні одиниці - кафедру теорії і методики фізичної 
культури й кафедру організації та історії фізичної культури і спорту. 
Очолив кафедру теорії і методики фізичної культури - В. С. Келлер -
випускник Львівського державного інституту фізичної культури, чем-
піон України з фехтування на шаблях, неодноразовий фіналіст і призер 
першостей СРСР, майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР, 
суддя Всесоюзної категорії, доктор педагогічних наук, професор, який 
очолював кафедру до 1990 року. Для вдосконалення структури вищого 
навчального закладу 1991 р. створюється кафедра методики й організа-
ції фізичної культури. У 1990-1992 роках кафедру очолював кандидат 
педагогічних наук, професор Г. А. Васільков. 

У зв'язку з реорганізацією 1994 року, змінилася назва кафедри, 
значно розширився її персональний склад, оновилися зміст навчальної 
роботи й тематика наукових досліджень. Кафедру тепер уже теорії і ме-
тодики фізичної культури очолив випускник аспірантури Львівського 
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А. Тер-Ованесян 

державного інституту фізичної 
культури, доктор педагогічних 
наук, професор Є. Н. Приступа. 

Із середини 90-х років XX ст. 
відбуваються часті зміни завід-
увачів кафедри. Так, у 1995/96 -
1999/2000 н. р. кафедру очолю-
вав О. В. Соломонко - канди-
дат педагогічних наук, доцент, 
у 2000/2001 - 2001/2002 н. р. -
О. С. Куц - доктор педагогічних 
наук, професор, відмінник осві-
ти України, у 1998/1999 н.р. -
О. М. Вацеба - кандидат педаго-
гічних наук, професор, відмінник 
освіти України; з 2002 до 2011 р. -
Ю. В. Петришин - кандидат педа-
гогічних наук, доцент, відмінник 
освіти України, почесний праців-
ник фізичної культури і спорту 
України. На кафедрі працюва-
ли відомі науковці-професори 
В. І. Завацький, Е. С. Вільчков-
ський, А. В. Цьось. Сьогодні на ка-
федрі викладають професори 
Б. М. Шиян, В. В. Соломонко, 
Г. А. Єдинак, Є. Н. Приступа. 
Тривалий час доцентом кафедри 
був почесний ректор ЛДУФК, за-
служений тренер СРСР М. С. Гер-
цик, який у 1992 - 2007 роках був 
ректором. 

На кафедрі викладаються 
такі дисципліни: теорія і ме-
тодика фізичного виховання, 
методи наукових досліджень, 
адаптивне фізичне виховання, 
методи викладання в спеціаль-
них медичних групах, пробле-
ми наук у фізичній культурі 
та спорті, допризовна підго-
товка. 

Г. Єдинак А. Цьось 

Б. Шиян О. Куц 

В. Соломонко 



у V львівський 
IIЛІ! ДеРж в̂ниГуиіРеРОЧИ' 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

КАФЕДРА ЛЕГКОЇ АТАЕТИКИ 

КОНЕСТЯПІН 
Володимир Григорович 

Кафедру теорії та методики легкої атлети-
ки Львівського державного інституту фізичної 
культури засновано 1947 року. Обов'язки завіду-
вача кафедри до 1948 року виконував Павло 
Чубанов. Упродовж багатьох років кафедрою 
керували: Дмитро Іванович Оббаріус, заслуже-
ний тренер СРСР, кандидат педагогічних наук, 
доцент (1948-1976); Віталій Іванович Чернобай, 
кандидат педагогічних наук, доцент, почесний 
майстер спорту, випускник ЛДІФК 1950 року, 
учасник Олімпійських ігор 1956 р. (1976-1988); 
Віталій Вікторович Михайлов, кандидат педаго-
гічних наук, доцент, випускник ЛДІФК 1970 року 
(1988-1994); Михайло Стахович Микіч, майстер 
спорту, доцент, випускник ЛДІФК 1963 року 
(1994-2002). З 2002 року кафедру очолює Воло-
димир Григорович Конестяпін, кандидат педаго-
гічних наук, доцент; випускник ЛДІФК 1972 р. 

На кафедрі працювали досвідчені педагоги-тренери: Вадим Запоро-
жанов (доктор педагогічних наук, професор, заслужений тренер Украї-
ни), Юрій Примаков (кандидат педагогічних наук, професор), Всеволод 

Тіпаков (майстер спорту, заслужений тренер України, 
доцент), Олексій Смірнов (заслужений тренер України, 
доцент), Роман Козій (заслужений тренер України, 
доцент), Євген Сюч (заслужений тренер України). 

Від часу свого заснування і дотепер кафедра сла-
виться спортивними досягненнями студентів. Серед 
них - рекордсмени України, Європи і світу, призери і 
чемпіони найпрестижнішихлегкоатлетичниз змагань 
та Олімпійських ігор: Ігор Тер-Ованесян, Юрій Ку-
тенко, Михайло Стороженко, Віктор Баліхін, Леонід 
Борковський, Олег Степаненко, Лідія Цимош, Павло 
Андрєєв, Сергій Сенюков, Михайло Романюк, Павло 
Тарновецький, Андрій Булковський, Віктор Радчен-
ко, Неля Непорадна, Дмитро Дем'янюк, Олександр 
Нартов, Віктор Черниш. 

Сьогодні на кафедрі працює 6 кандидатів 
наук, доцентів, 5 старших викладачів, 4 викладачі 
та 2 старші лаборанти, серед яких 6 майстрів спорту. 
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а ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЯЄРЖ̂ ВИИЙ̂ НІБЄРОПа 

ДТДД. ФІЗИЧНОЇ к у л ь т у р и 

Викладаються такі дисципліни: теорія і методика легкої атлетики, теорія 
і методика обраного виду спорту, підвищення спортивної майстерності. 

КАФЕДРА ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ 

ЧАПЛІНСЬКИЙ 
Микола Миколайович 

Спортивна спеціалізація плавання існує 
у Львівському державному інституті фізичної 
культури з дня його заснування: 1946 року 
навчалося 7 студентів-плавців (А.Ф. Колосков, 
Е.Е. Корнієнко, Я.А. Клига, Л.А. Малохєсв, 
А.Р. Мельниченко, М.Н. Мещеряков, К.Н. Пан-
тілєєв), заняття з якими проводили викладачі 
С.П. Голубєва та Ю.Г. Сосін. 

1948 року спеціалізоване відділення було 
реформовано в кафедру плавання. Першим 
завідувачем був заслужений тренер УРСР, 
доцент Г.В.Кушнір, який очолював кафедру 
до 1971 року. Цей талановитий та мудрий 
педагог заклав фундамент майбутніх успіхів 
та створив колектив, який чимало зробив для 
розвитку водних видів спорту на території 
України. Завдяки йому на кафедрі завжди 
панував спортивний дух і жага до перемоги. 

Упродовж 1971 -1975 років на чолі кафедри був доцент, кандидат 
педагогічних наук Б.І. Онопрієнко, який вперше в Україні започатку-
вав заняття в осередках підводного та фігурного плавання. Всебічно 
талановита людина, науковець, конструктор ластів, маски, трубки 
для підводного плавання, автолідера, спірографа зробив великий 
науковий вклад у розвиток теорії та методики плавання. Результати 
багаторічних досліджень, представлених у численних наукових ро-
ботах Б.І. Онопрієнка, серед яких особливе місце займає монографія 
"Біомеханіка плавання", і дотепер широко використовують науковці, 
тренери та спортсмени. 

З 1975 до 1980 року кафедру очолював доцент, кандидат педагогічних 
наук, майстер спорту В.М. Чернов. За його ініціативою і безпосередньою 
участю було поновлено діяльність студентської секції синхронного 
плавання та чоловічої команди з водного поло, створено жіночу коман-
ду ватерполісток "Амазонка". Представники цих видів спорту успішно 
виступали на чемпіонатах України, СРСР, міжнародних змаганнях. Від 
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1977 до 1995 року В.М. Чернов був керівником комплексної наукової 
групи збірної команди України з водного поло, брав участь у науково-
методичному забезпеченні підготовки збірної ватерпольної команди 
СРСР до Ігор Олімпіади 1980 року. З 1980 до 1995 р. В.М. Чернов був 
проректором з наукової роботи ЛДІФК. У перші роки незалежної Укра-
їни виконував громадську роботу на посадах президента Національної 
федерації водного поло, члена Національного олімпійського комітету. 

Упродовж 1980 - 1987 рр. та з 1994 і по теперішній час кафедрою керує 
доцент, кандидат педагогічних наук М.М. Чаплінський. Під його керівни-
цтвом суттєво активізувалася діяльність колективу викладачів з наукової, 
методичної та спортивної роботи. Він підготував 2 кандидати педагогічних 
наук (О.Ю.Сидорко, В.І Куриш), опублікував понад 60 наукових робіт 
з проблем теорії та методики плавання. Чаплінський М.М. є одним із роз-
робників Державних освітніх стандартів галузі фізичної культури і спорту. 

З 1987 р. посаду завідувача кафедри обіймав кандидат педагогічних 
наук, доцент, майстер спорту В.І. Глухо в, а від 1989 до 1994 р. - заслуже-
ний майстер спорту СРСР, рекордсмен світу та Європи, багаторазовий 
чемпіон СРСР та Європи доцент Г.І. Андросов. У цей період студен-
ти - спортсмени кафедри досягли значних успіхів як на всеукраїнській, 
так і на міжнародній аренах. Своїм прикладом Г.І. Андросов надихав 
викладачів кафедри на якісну, плідну спортивну, навчально-методичну 
та виховну роботу. 

Науково-дослідну діяльність колективу кафедри умовно можна 
поділити на 4 етапи. Перший - 1950 - 1970 рр. Під керівництвом 
Г.В.Кушніра, Ю.Г.Сосіна, Б.І.Онопрієнко виконувалося 7 індивідуальних 
тем. Захищено 1 кандидатську дисертацію. 

Другий етап (1971 - 1980) характеризується зменшенням кіль-
кості тем, розширенням ділових контактів із провідними науковими 
установами галузі (КДІФК, ГЦОЛІФК, ВНІФК). НДР проводилася 
за 4-ма індивідуальними темами (керівники Б.І.Онопрієнко, Ю.І.Радигін, 
В.І.Глухов, В.М.Чернов). Захищено 4 дисертації. 

Третій етап (1981 - 2000). Зусилля викладачів кафедри консолі-
дуються навколо виконання комплексних наукових тем за Державним 
планом НДР України. Під керівництвом Ю.О.Резнікова, В.М.Готліба, 
М.М.Чаплінського виконувалася комплексна тема "Удосконалення 
системи підготовки кадрів в інститутах фізкультури" спільно з викла-
дачами кафедр педагогіки, легкої атлетики, фехтування і боксу, теорії 
фізичної культури. Захищено 5 дисертацій (Н.І.Степанченко, В.М.Готліб, 
О.М.Мокров, О.Ю.Сидорко, В.І.Куриш). Під керівництвом В.М.Чернова 
спільно з кафедрами анатомії, фізіології, біохімії, ЛФК і ВК виконувала-
ся тема "Науково-методичне забезпечення підготовки збірних команд 
з водного поло". Захищено 1 кандидатську дисертацію. 

Четвертий етап ( 2001 - по теперішній час). Викладачі зосередили 
свої наукові інтереси на виконанні двох тем: за Державним планом 
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"Програмно-нормативне забезпечення навчального процесу студентів 
вищих освітніх закладів фізкультурного профілю відповідно до вимог 
Болонської угоди" (керівники М.М.Чаплінський, О.Ю. Сидорко) та іні-
ціативної "Система комплексного контролю в водному поло" (керівник 
В.М.Чернов). 

2010 року викладач кафедри М.В.Островський захистив канди-
датську дисертацію "Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих 
ватерполістів". 

За час існування кафедри викладачі видали понад 600 науково-до-
слідних робіт. 

Випускниками кафедри є відомі фахівці галузі. Науковці: доктори 
наук С.М. Войцеховський, Г. Д. Горбунов, В.М. Якушев; кандидати наук 
Б.І.Онопрієнко, В.В.Пижов, Ю.І. Радигін, М.М. Чаплінський, В.М. Чер-
нов , B.B Кузовенков, В.П. Шаповалов, С.А.Ткаченко, B.K. Зацепін, 
A.C. Гурфінкель, І.Г. Кушнір, Н.І.Степанченко, В.М.Готліб, М.И.Кочу-
бей, A.M. Мокров, О.Ю.Сидорко, В.І. Куриш, Г.М. Лифшиц, В.П. Рудько, 
Ю.Д.Панишко, М.В. Островський. 

Заслужені тренери СРСР: С.В.Войцеховський, А.О.Введенська 
(плавання); О.Ю.Бойко, Г.Н. Пінський (водне поло). 

Заслужені тренери України: Г.В.Кушнір, Ю.Г.Сосін, В.Д.Вілкова, 
B .П.Шаповалов , С .М.Арбузова , В.М.Ігонтов, P.M.Закала, 
A.А.Корчинський, І.О.Літвінова, Н.С.Цветова (плавання); В.Т.Мартинчик, 
Ю.З.Скловський, В.В.Зверев, Є.Г.Наумчик, С.М.Шилов, 1.1. Зінке-
вич, Ю.М. Гайдаєнко (водне поло); М.М.Авраменко, О.В.Мельников, 
C.М. Яцюк (стрибки у воду); P.M. Гривняк, Ю.В.Дідик, А.П.Дідух, 
Р.В.Кутейко, В.В.Примак, С.І.Саган, М.О.Ріжок, Б.Д.Мороз, Р.С.Нагір-
ний, П.П.Редько (веслування). 

Заслужені тренери інших країн: Казахстану - Чернов В.М., B.C. Пан-
ченко; Білорусі - Ю.М.Певний; Росії - В.П.Каплун. 

Заслужені майстри спорту: Г. Андросов, Г. Прокопенко (плавання); 
B. Жмудський, М. Смірнов (водне поло); В. Береза (веслування). 

Майстри спорту міжнародного класу: Т.Пруднікова (плавання); 
П.Прокопчук, С.Нікіфоров, В.Берендюга (водне поло); Л.Лутавінова, 
В.Бугаєв (підводне плавання); Т.Штирьова, Т.Саркисова, М.Матковський 
(стрибки у воду); І.Ковальчук, А.Ковтун (веслування на байдарках). 

Рекордсмени світу: Г.Прокопенко, Г.Андросов, Ф.Досаєв (плавання). 
Студенти кафедри за 60 років її діяльності успішно захищали честь 

інституту у складі збірних команд СРСР, України і Львівської області 
на змаганнях різного рівня: 
• Олімпійських іграх / призери/: Г. Прокопенко, Ю.Громак (плавання); 
• чемпіонатах світу /чемпіони/: С.Нікіфоров, М.Смірнов, П.Прокопчук 

(водне поло); В. Береза, І.Ковальчук, М.Грешта (веслування); / 
чемпіони серед юніорів/: Ю.Сидорович, С.Харін, В.Скуратов, 
В.Рождественський, П.Прокопчук (водне поло); 
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• чемпіонатах Європи 
/ ч е м п і о н и / : Г. Про-
копенко, Г. Андросов, 
Ю. Громак (плавання); 
В. Берендюга (водне 
поло); /чемпіони серед 
юніорів/: С. Нікіфоров, 
A. Старусєв; 

» Всесвітніхуніверсіадах: 
дворазовий переможець 
B.Берендюга (водне 
поло); 

• чемпіонатах CP CP /чем-
піони/ : В. Мартинчик, 
Г. Прокопенко, Г. Андро-
сов, Ю. Громак, В. Яков-
лєва (плавання); М. Мат-
ковський, Т.Штирьова 
(стрибки у воду). 

Сьогодні спортивні 
досягнення студентів ка-
федри водних видів спорту 
дещо скромніші: плавці що-
року здобувають призові 

Г. Андросов с- . 
п г місця на обласних Універ-

сіадах Львівщини, належать 
до складу збірної команди Львівської області; ватерполісти є провідними 
гравцями львівської ватерпольної команди майстрів вищої ліги "Динамо", 
багато їх є у складі збірної команди України (викладач М.Островський; 
студенти: С.Грішин, А.Янушевський, М.Полегойко, В.Козлов, В.Момот). 

Кафедра BBC плідно співпрацює з регіональним центром "Інва-
спорт". Студент кафедри, чемпіон України А.Стабровський, став брон-
зовим призером Паралімпійських ігор 2008 року в Китаї, дворазовим 
чемпіоном світу, чемпіоном і срібним призером чемпіонату Європи 
та рекордсменом України з плавання. 

У науково-дослідній і методичній роботі викладачі та студенти 
кафедри займають провідні позиції в університеті. Наукові роботи сту-
дентів, магістрантів та аспірантів кафедри фахівці відзначають як одні 
з найкращих. 

На кафедрі працює 7 викладачів: 4 доценти і 3 викладачі. Виклада-
ються такі дисципліни: ТіМОВС, ПСМ, ТіМВ плавання. 
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ЛЬВІВСЬКИЙ 
держдвниГуніверопет 
ФІЗИЧНОЇ культури І 

КАФЕДРА СПОРТИВНИХ ІГОР 

КОВЦУН 
Василь Іванович 

Кафедра спортивних ігор була однією 
з перших кафедр, організованих у щойно 
створеному інституті. Від 1949 року вона 
функціонувала як кафедра спортивних ігор 
і ковзанярського спорту завідувачем був Ми-
кола Авксентійович Теппер. 1953 року кафедрі 
повернули попередню назву. 

Упродовж років кафедру очолювали: 
Любов Антонівна Бутенко (1953-1955) ; 
Микола Опанасович Дядечкін (1955-1959), 
заслужений тренер УРСР Василь Васильо-
вич Соломонко (1960-1965) , заслужении 
тренер УРСР Антон Опанасович Демчишин 
(1965-1979). 

1978 року її було перейменовано на ка-
федру спортивних і рухливих ігор, 1979 року 
посаду завідувача кафедри обійняв Віктор 
Максимович Корягін, кандидат педагогічних 
наук, доцент, проректор з наукової роботи 

ЛДІФК (1975-1979) . Від 1985 до 1988 року обов'язки завідувача 
кафедри виконував кандидат педагогічних наук, доцент Роман Сте-
панович Мозола. 1988 року В. М. Корягін знову очолює кафедру. 
Від 1994 року завідувачем призначають Р. С. Мозолу, 1997 року 
завідування кафедри передають доценту Адамові Івановичу Мель-
никовичу, який керував кафедрою до 2003 року. 2003 року кафедру 
очолив кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Во-
лодимир Іванович Левків - відмінник освіти України, з 2007 року -
проректор із зовнішніх зв'язків і перспективного розвитку ЛДУФК. 

Від 2007 року кафедрою керує кандидат наук з фізичного виховання 
і спорту, доцент Василь Іванович Ковцун. 

Сьогодні на кафедрі працює 16 викладачів, з них - 3 кан-
дидати наук, доценти (П .Д .Дробний , В.І.Ковцун, В.І.Левків), 
1 доцент (В .М.Артюх) , 5 старших викладачів (В.Л.Згоба , 
Н.В.Кудріна, Н.П.Лібович, О.Ю.Мансуров, І.В.Романчук), 3 ви-
кладачі (і .В.Каратник, С.В.Ковальчук, В.О.Мельник, І.Мудрий, 
Ю.Б.Юхницький), 1 старший лаборант (А.І.Мацюк), 1 лаборант 
(Т.М.Гриб). 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: ТіМВ волейболу, 
ТіМВ баскетболу, ТіМВ гандболу, ТіМВ тенісу, ТіМВ настільного 
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тенісу, ТіМВ бадмінтону, ТіМВ рухливих ігор, рекреаційні ігри, 
ТіМОВС, ПСМ. 

Наукова робота на кафедрі проводиться за темою 2.1.7.14 Зведено-
го плану НДР України на період 2006-2010 рр. (керівник - В.І.Левків) 
і за темою 2.4. Зведеного плану НДР України на період 2011-2015 рр. 
(керівник - В.І.Ковцун), готуються магістерські роботи і кандидатські 
дисертації. 

Студенти під керівництвом викладачів кафедри здійснюють 
спортивну підготовку і беруть участь у змаганнях чемпіонату Украї-
ни серед команд суперліги з гандболу (жінки), вищої ліги з гандболу 
(чоловіки), вищої і першої ліг із настільного тенісу, першої ліги з бад-
мінтону, першої ліги з волейболу (чоловіки), першої студентської ліги 
з волейболу (жінки). 

Випускники кафедри зробили значний внесок у розвиток нашої 
галузі. Видатними спортсменами стали: заслужений майстер спорту 
І.Савченко (теніс); майстри спорту міжнародного класу І.Гончарова 
(гандбол), С.Грузман (теніс), Л.Залужний (теніс), І.Колоскова (бадмін-
тон), Є.Кузнєцов (настільний теніс), В.Літинська (настільний теніс); 
A.Строкатов (настільний теніс), Т.Шинкаренко (Ситник) (гандбол) 
і понад 70 майстрів спорту. 

Заслужені тренери: В.Гомонай, А.Заверікін, В.Корягін, Г.Руцинська, 
С.Самсонов (баскетбол); В.Асагьянц, А.Демчишин, (волейбол); Г.Баламут, 
B.Гарбуз, В.Зеленов, В.Зуйко, В.Кужава, М.Ліпов, А.Музикантов 
М.Пестенко, Н.Роботягіна, О.Сербіненко, Л.Стрельбицький (гандбол); 
Я.Заторський, Д.Нейман, А.Тетерін (теніс); М.Літинська (настільний 
теніс). 

Судді міжнародної категорії: В.Вакула, В.Згоба, Т.Кузь, О.Людовик, 
І.Ткачук (гандбол); О.Скібіцький (волейбол); Д.Стасюк (теніс); 
М.Літинська, В.Прокоп'юк, В.Мельничук (настільний теніс). 

Науковці: доктори наук, професори: В.Корягін, Є.Приступа, 
О.Вацеба, В.Соломонко; кандидати наук, доценти: В. Артюх, В.Вазильчук, 
О.Базильчук, О.Білянський, М.Галайдюк, О.Гречанюк, А.Демчишин, 
В.Ковцун, Ю.Козій, В.Левків, О.Лесько, А.Мельникович, Р.Мозола, 
A.Окопний, В.Осінчук, М.Пітин, В.Престинський, А.Прохоров, 
О.Римар (Копій), В.Скачко, О.Слімаковський, В.Страж, Ф.Стрижова, 
B.Строкатов, І.Турчик, Й.Фалес, Л.Ціж, В.Чекас, Г.Шутка, О.Ярмощук, 
М.Ярошик. 

Переможці та призери Всеукраїнських предметних олімпіад: 
A.Окопний, О.Римар (Копій), І.Цибульчак, В.Мельник, М.Пітин, Я.Вацик, 
О. Дуб, А.Мандюк. 

Керівники підрозділів ВЗО, державних і громадських спортив-
них організацій:, директори ДЮСШ, президенти спортивних клубів: 
О.Бібер, Б.Васильков, О.Вацеба, С.Гарапа, О.Гречанюк, В.Дробний, 
B.Ковцун, Ю.Козій, Т.Коруд, В.Корягін, С.Костін, Б.Коцовський, 
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А. Демчишин В. Корягін Р. Мозола 

В.Левків, В.Леськів, О.Лесько, Ю.Мальчицький, А.Мельниковим, 
Р.Мозола, І.Мудрий, Р.Новацький, А.Окопний, В.Осінчук, О.Пазичук, 
Є.Приступа, В.Прокоп'юк, А.Прохоров, С.Савицький, С.Семенюк, 
В.Скачко, В.Строкатов, Й. Фалес, В.Чекас, В.Яцик, В.Яцківський та інші. 

КАФЕДРА ГІМНАСТИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ 

БУБЕЛА 
Олег Юліанович 

Кафедру засновано 1946 року. У різний час 
посаду завідувача кафедри обіймали: М. І. Луч-
к и ^ 1946-1947), П. Т. Собенко (1947-1966), 
Г. А. Васільков (1966-1971), В. І. Чукарін 
(1972-1981). Від 1982 до 1985 р. завідува-
чем кафедри основної гімнастики, комплексу 
ГПО і стрільби був В. М. Афонін. Упродовж 
1985-1987 рр. кафедрою спортивної гімна-
стики керував В. Ю. Кирилов. Багатолітніми 
завідувачами були: К. Г. Петренко (1987-1994) 
та М. І. Славік (1995-2005). 

Від 2005 р. кафедру очолює Олег Юліа-
нович Бубела, кандидат наук з фізичного ви-
ховання і спорту, доцент. На кафедрі працює 
17 викладачів: 6 доцентів, 2 старші викладачі, 
9 викладачів. 2009 року на базі кафедри від-

і 

ш 
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крито новий напрям підготовки за спеціальністю хореогра-
фія. На кафедрі викладаються такі дисципліни: ТіМОВС 
(теорія і методика обраного виду спорту), ПСМ (підви-
щення спортивної майстерності), ТіМ гімнастики, ритміка 
і хореографія, РОСМЗ (режисура, організація спортивно-
мистецьких заходів), оздоровчий фітнес, коригувальна гім-
настика, основи теорії музики, історія мистецтва (музики, 
театру, у тому числі костюму, хореографії), класичний 
танець, історично-побутовий танець, народно-сценічний 
танець, мистецтво балетмейстера, ПХМ (підвищення хо-
реографічної майстерності), український народний танець. 

В окремі роки на ка-
федрі працювали її випус-
кники - професори Г. А. Ва-
сільков, В. М. Заціорський, 
Б. М. Шиян, Ю. О. Рєзніков, 
М. І. Лук'янченко. 14 випускників кафе-
дри отримали почесне звання заслуже-
ного тренера України: П. Т. Собенко, 
О. Ф. Чернявий, В. І. Чукарін, В. І. Каменсв, 
Є. Н. Пайтра, В. М. Корсун, В. П. Ясю-
кевич, Б. В. Голотко, А. П. Короленко, 
М. М. Патаман, В. П. Бронський та інші. 

Базу кафедри вже вдруге затвердже-
но на олімпійський цикл як базу підго-
товки резерву збірних команд України 
зі спортивної акробатики (Постанова 

Мінсімямолодьспорту Украни). 
На базі проводяться чемпіонати та першості України, Кубки України, 

Всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера України О.Чернявого. 
Уперше за історію розвитку спортивної акробатики на Львівщині 

на базі кафедри гімнастики тренери вищої категорії - старший викладач 
А. І. Сениця та викладач М. М. Сениця - підготували чоловічу групу 
у складі Ростислава Романяка, Костянтина Гнатюка, Андрія Москви, 
Романа Пецуха, які стали багаторазовими переможцями першостей і 
чемпіонатів України, триразовими бронзовими призерами чемпіонатів 
Європи, срібними призерами чемпіонату Європи та чемпіонату світу 
(за програмою юніорів) та фіналістами (V місце) чемпіонату світу за 
програмою дорослих. 

Кафедра є організатором і співорганізатором великомасштабних 
спортивно-мистецьких заходів: День спортовця; День міста Львова, 
"Різдво - 2000"; міжнародні заходи до Євро - 2012; День Кракова 
уЛьвові тощо. 

П. Собенко 

Г. Васільков 
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І аерждвний^тііверопи 
Ъ ^ М ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Факультет спорту 

Факультет засновано 1968 року 3 того часу неодноразово зміню-
валася його назва. 

Роки Назва 

1 9 6 9 - 1 9 8 5 рр. Спортивний факультет 

1985 - 1993 рр. Тренерський факультет 

1 9 9 3 - 2 0 0 3 рр. Спортивний факультет 

2003 - дотепер Факультет спорту 

Декани факультету спорту 

Рік Декан факультету 

05.11.1970-07.07.1975 Бойко Ю. П. 

9.09.1975-8.04.1977 
Резніков Ю. О. - кандидат педагогічних наук, 

доцент 

16.11.1977-23.04.1979 
Андрієвський В.О. - кандидат педагогічних 

наук, доцент 

11.06.1979-03.09.1981 
Афонін В. Н. - кандидат педагогічних наук, 

доцент 

03.09.1981-26.04.1988 
Сладков Е.Д. - кандидат педагогічних наук, 

доцент 

24.05.1988-17.01.1994 
Линець М. М. - кандидат педагогічних наук, 

доцент 

17.01.1994-03.10.1994; 
02.10.2000-20.08.2001 

Петришин Ю. В. - кандидат педагогічних 
наук, доцент 

2.11.1994-31.01.1996 
Вацеба О. М. - кандидат педагогічних наук, 

доцент 

01.02.1996-01.10.2000 
Конестяпін В. Г. - кандидат педагогічних 

наук, доцент 

20.08.2001-28.08.2006 
Рибак О. Ю. - кандидат педагогічних наук, 

доцент 

28.08.2006-01.12.2010 
Бережанський В.О. - кандидат наук з фізич-

ного виховання і спорту, доцент 

02.12.2010 - по теперіш-
ній час 

Ріпак І. М. - кандидат наук з фізичного вихо-
вання і спорту, доцент 
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РІПАК 
Ігор Миронович 

Декан факультету спорту, кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту\ доцент кафедри футболу Львівського державного універси-
тету фізичної культури. 

Автор понад 50 наукових і науково-ме-
тодичних праць, двох навчально-методичних 
посібників, п'яти методичних рекомендацій. 
Співавтор запатентованого винаходу. 

Тренер збірної команди студентів Львів-
ського державного університету фізичної 
культури з футболу. 

Структура факультету спорту 
Учена рада 
Кафедри: 

• кафедра теоретико-методичних основ 
спорту; 

• кафедра олімпійської освіти; 
• кафедра економіки, інформатики та кіне-

зіології; 
• кафедра атлетичних видів спорту; 
• кафедра стрільби та технічних видів 

спорту; 
• кафедра футболу; 
• кафедра зимових видів спорту; 
• кафедра фехтування, боксу і національних 

одноборств. 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем "бакалавр", напрям підготовки 6.010203 - спорт. Освітньо-ква-
ліфікаційний рівень - "спеціаліст", спеціальність 7.010203 - олімпійський 
та професійний спорт. 

Додаткові спеціалізації (за вибором): 
• система підготовки кваліфікованих спортсменів; 
• спортивна журналістика; 
• менеджмент спорту; 
• паралімпійський спорт. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - "магістр", спеціальність 8.010203 -
олімпійський та професійний спорт. 

- 55 -



ЛЬВІВСЬКІЙ 
• Mi l 3№KgBHWtyHieePCjner 
L Ä G » ^ ФІЗИЧНОЇ культури 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ 
ОСНОВ СПОРТУ 

БРІСКІН 
Юрій Аркадійович 

Кафедра теоретико-методичних основ 
спорту була створена 1946 року одночасно 
із заснуванням Львівського державного ін-
ституту фізичної культури як кафедра теорії 
і історії фізичного виховання. Надалі назва 
кафедри змінювалася: "Теорії фізичного ви-
ховання", "Теорії спорту", "Теорії фізичної 
культури і спорту", "Теорії і методики під-
готовки спортсменів", "Теорії і методики олі-
мпійського та професійного спорту", "Теорії 
спорту"(2006-2007). 

Першими завідувачами кафедри були 
А. П.Ліпман (1946-1947) таМ. В. Шерстюк 
(1948-1951) . Згодом кафедру очолювали: 
A.A.Тер-Ованесян (1951-1976), професор, 
доктор педагогічних наук, автор чотирьох 
монографій, заслужений майстер спорту; 
B. С. Келлер (1976-1994), професор, доктор 

педагогічних наук, автор двох монографій, шести підручників, двох 
навчальних посібників, майстер спорту, заслужений тренер України; 
М. М. Линець (1994-2006), доцент, кандидат педагогічних наук, автор 

двох монографій, навчального посібника 
та співавтор двох підручників, нині -
професор, проректор ЛДУФК з науки 
та зовнішніх зв'язків. У березні 2006 р. 
на посаду завідувача кафедри був при-
значений В. Т. Пятков, професор, доктор 
наук з фізичного виховання і спорту, 
майстер спорту, автор двох монографій. 

Від серпня 2007 р. кафедрою завідує 
J / K b L ^ j S 4 Юрій Аркадійович Бріскін, професор, 
•ЗОЩИІ^^^, доктор наук з фізичного виховання і спо-
НьЧ »^g^gt рту, майстер спорту, автор та співавтор 

ІЙиЛ пВГ Nv І '• Щ / ^ ш чотирьох монографій, підручника, п'яти 
Н а * Я Ц ^ ^ ^ В навчальних посібників та співавтор Енци-

^ ^ ^ И клопедії олімпійського спорту. На кафедрі 
працють 3 професори (Ю. А. Бріскін, 

В. Келлер М.М. Линець, Г.В.Коробейніков), 2 кан-
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дидати наук, доценти (А.В.Передерій, М.П.Пітин), 2 старші викладачі 
(С.В.Антонов і заслужений працівник фізичної культури і спорту, ка-
валер ордена "За заслуги" II ступеня Д.Д.Сосновський) й 4 викладачі. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: олімпійський спорт, 
професійний спорт, теорія і методика спорту вищих досягнень, про-
фесійна майстерність тренера, загальна теорія підготовки спортсменів, 
методи наукових досліджень, спорт інвалідів, паралімпійський спорт, 
адаптивний спорт, основи теорії і методики спортивного тренування. 

КАФЕДРА ОЛІМПІЙСЬКОЇ 
ОСВІТИ 

ТИМЧАК 
Ярослав Володимирович 

Кафедру олімпійської освіти створено 
6 квітня 2011 року. Вона представляє такі 
навчальні та наукові напрями: філософські 
та історичні аспекти спортивної діяльності, 
а також засоби масової комунікації у сфері 
спортивної діяльності. Завідує кафедрою 
кандидат наук з фізичного виховання і спо-
рту, доцент Ярослав Володимирович Тимчак. 
Тут працює 7 викладачів, з них - 1 професор 
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львівській 
Ц І держдрний^нівевдіїи 

Й Й ® ФІЗИЧНОЇ культури 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАТИКИ 
ТА КІИЕЗІОАОТІЇ 

ЗАНЕВСЬКИЙ 
Ігор П И Л И П О В И Ч 

(О. М. Вацеба), 4 доценти, 1 
старший викладач і 1 викладач. 

На кафедрі викладаються 
такі дисципліни: вступ до спе-
ціальності, історія фізичної 
культури, історія української 
культури, спортивна журна-
лістика, олімпійська освіта, сві-
тоглядні засади тіловиховання, 
комунікації у сфері фізичної 
культури. 

Історія кафедри економіки, інформатики 
та кінезіології починається 1976 року, коли 
у Львівському державному інституті фізичної 
культури була створена кафедра управління 
та історії фізичної культури, завідувачем якої 
став доцент О. М. Смірнов. 1992 року в інсти-
туті шляхом реорганізації створено кафедру 
управління та економіки фізичної культури, яку 
від 1993 р. очолив кандидат економічних наук, 
доцент Д. В. Атаманюк. У ювілейний для інсти-
туту 2006 рік її було реформовано в кафедру 
економіки, інформатики та кінезіології. Очолив 
кафедру доктор технічних наук, професор Ігор 
Пилипович Заневський. Тут також працювали 
професори І. В. Огірко та В. Т. Пятков. 

Зараз на кафедрі працює 17 виклада-
чів, з них - 2 професори (І. П. Заневський 

та І. Б. Скворцов), 7 кандидатів наук, у тому числі 5 доцентів, 8 викладачів. 
На кафедрі викладаються такі дисципліни: інформатика, еконо-

мічна теорія, спортивна метрологія, кінезіологія, економіка фізичної 
культури, економіка спорту, комп'ютерні та інформаційні технології, 
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менеджмент і маркетинг фізичного виховання і спорту, комп'ютерні 
та інформаційні технології в туризмі, менеджмент і маркетинг у ту-
ризмі, вища математика, інформаційні системи і технології в туризмі, 
статистика, економіка підприємства, основи менеджменту, економіка 
і ціноутворення в галузі туризму, основи маркетингу, фінанси і фінан-
си підприємств, бухгалтерський облік у туризмі, маркетинг туризму, 
менеджмент туризму, інформаційна культура студентів, інвестиційний 
менеджмент, управління персоналом. 

КАФЕДРА АТЛЕТИЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ 

ЗАГУРА 
Федір Іванович 

Кафедра атлетичних видів спорту є однією 
із 9 спортивно-педагогічних кафедр Львівсько-
го державного університету фізичної культури, 
яка розпочала свою діяльність 1946 року, тобто 
в рік заснування інституту - першого в За-
хідному регіоні України вищого навчального 
закладу в галузі фізичної культури і спорту. 

Першим завідувачем кафедри був май-
бутній ректор Львівського інституту фізичної 
культури, заслужений тренер, доцент Вадим 
Олексійович Андрієвський. Після нього ка-
федрою керували: доцент, заслужений тренер 
СРСР, заслужений майстер спорту Сергій Пар-
фентійович Спірідонов (1952-1962); доцент, 
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кандидат педагогічних наук Леонід Миколайович Соколов (1962-1970); 
доцент, кандидат педагогічних наук Михайло Прокопович Михайлюк 
(1970-1975); заслужений тренер України, майстер спорту Іван Іванович 
Щінов (1975-1979); доцент, заслужений тренер Борис Степанович 

Євдокімов (1979-1993), у 1993-2009 рр. за-
відувачем кафедри був Володимир Дмитрович 
Мартин, кандидат педагогічних наук, доцент. 
З 2009 р. кафедру очолює Федір Іванович За-
гура, кандидат наук з фізичного виховання 
і спорту, майстер спорту. 

За часів Незалежності України, окрім 
спортивних видів боротьби (греко-римської, 
вільної, дзюдо, самбо) та важкої атлетики, ка-
федра розвиває нові спеціалізації: пауерліфтинг 
(силове триборство), бодібілдинг, гирьовий 
спорт, що і зумовило зміну назви - з 1994 року 
й до сьогодні це кафедра атлетичних видів спорту. 

За період свого існування колектив кафе-
дри опублікував понад 420 наукових праць, 
у тому числі монографій, посібників, підруч-
ників - 7; методичних вказівок та рекоменда-
цій - 34, одержано одне авторське свідоцтво, З 
рацпропозиції й 1 авторське право. Колектив 
кафедри підготував до друку навчальні посібни-
ки "Важка атлетика" та "Спортивна боротьба", 
формується наукова школа з проблеми моделю-
вання підготовленості висококваліфікованих 
спортсменів зі силових видів спорту. Викону-
ються 1 кандидатська та 8 магістерських робіт. 

За останні роки кафедра відкрила нові 
спеціалізації з жіночої боротьби (вільна, дзюдо, 
самбо), чоловічого та жіночого силового три-
борства (пауерліфтингу), гирьового спорту, 
бодібілдингу. 

Майже всі викладачі мають кваліфікацію 
тренера вищої категорії, беруть активну участь 
у роботі обласних федерацій з видів спорту. 

Упродовж своєї багатолітньої історії і до-
тепер кафедра є однією з лідерів зі спортив-
но-масової роботи в університеті. Студенти 

кафедри, крім календарних змагань, задіяні у спортивно-масових заходах, 
показових виступах і суддівстві змагань обласного та республіканського 
рівнів. Щорічно колектив кафедри готує не менш як 4 майстри спорту 
України, 10 кандидатів у майстри, десятки спортсменів-розрядників. 
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Сьогодні на кафедрі працюють 3 доценти, 2 заслужені тренери 
України, 2 старші викладачі, 2 викладачі, 2 лаборанти. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: теорія і методика обра-
ного виду спорту, підвищення спортивної майстерності, ТіМ атлетизму, 
ТіМ культуризму. 

Золотий фонд кафедри - 20 випускників, 
які збагатили своїми дослідженнями спортив-
ну науку і плідно працюють за фахом у ви-
щих навчальних закладах України. Серед них: 
Анатолій Магльований - професор, завідувач 
кафедри фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання і валеології 
(від 1991), проректор із питань гуманітарної 
освіти та виховання (2000 - 2008), прорек-
тор з науково-педагогічної роботи (від 2008) 
Львівського медичного університету імені 
Данила Галицького; Махінько Микола - завід-
увач кафедри Дніпропетровського інституту 
фізичної культури; Андрій Бікетов - завідувач 
кафедри Кримського університету; Соколов 
Леонід - завідувач кафедри Краснодарського 
інституту фізичної культури; Василь Драга -
завідувач кафедри Національного університету 
ім. Т.Г.Шевченка; Володимир Сідоров - завід-
увач кафедри Волгоградського сільгоспінсти-
туту, Володимир Мартин - доцент кафедри 
атлетичних видів спорту ЛДУФК. 

Серед заслужених тренерів (випускників 
вишу) також слід відзначити з циклу важкої атле-
тики: І.Василишина, М.Комишева, А.Речкімана, 
М.Новосадюка, О.Пестушко, К.Калініна, 
Л.Соколова, Я.Шнеєрсона, Д.Зубкова, 
Б.Свдокімова, В.Кононенко, Л.Пекаря, О.Зімби, 
О.Олександровича, О.Тровіна, О.Пестушко, 
Н.Новодадюка; з циклу боротьби заслуженими 
тренерами стали: С.Спірідонов, М.Євтушов, 
В.Сидорук, О.Сазонов, І.Ройтман, Я.Валько, 
В.Чіквадзе, Г.Ворончук, Є.ГЦінов, М.Юнак, 
Р.Юнак, О.Бавшин, П.Біленко. 

Кафедра прославилася студентами та ви-
пускниками, які продемонстрували високі спо-
ртивні досягнення з циклу важкої атлетики: С.Гурільов, А.Козловський, 
ОЛевандовський, А.Зюзін, Ю.Юрченко, А.Хайльфін, А. Азізов, А.Поназов; 
з циклу боротьби: С.Рибалко, М.Юнак, С.Губренюк, І.Первачук, 
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І.Михайлишин, Р.Стасінчук, В.Кушнір, М.Левицький, В.Широков, 
М.Бергер. Представляли Україну на міжнародних змаганнях такі важко-
атлети: заслужені майстри спорту Р. Савченко, І. Фрейдун, І. Шимечко; 
майстри спорту міжнародного класу В. Плюта, А. Гентош, Л. Шешурак, 
О. Бутенко, О. Кутчер, А. Оліярник, Г. Юркевич, В. Мартинюк; борці -
випускники ЛДУФК: заслужені майстри спорту Н. Покора, А. Балушка, 
М. Стаднік, А. Стаднік, І. Шимечко; майстри спорту міжнародного 
класу С. Кухтій, О. Ващук, Ю. Остапчук, І. Гусяк, Т. Беляева, А. Черка-
сова, О. Скобельський, В. Сиротін, О. Куспіш, М. Кушнір, Р. Мотрович, 
М. Афанасьев. 

Отримали звання заслужених тренерів України: В.Первачук, І. Дух, 
Я.Мартинюк, А.Пістун, А.Надопта, Я.Стельмах. 

КАФЕДРА СТРІАЬБИ ТА ТЕХНІЧНИХ 
ВИДІВ СПОРТУ 

ВИНОГРАДСЬКИЙ 
Богдан Анатолійович 

Роком заснування кафедри стрільби 
та технічних видів спорту слід вважати 1968, 
коли створено кафедру стрільби, сучасного 
п'ятиборства та шахів. Тогочасна назва ка-
федри вказує, що саме тоді на кафедрі було 
три цикли (спеціалізації): стрільба, сучасне 
п'ятиборство і шахи. Але вже 1969 року від-
булося їх розширення й кафедра отримала 
нову назву - фехтування, боксу, сучасного 
п'ятиборства і стрілецького спорту. Для по-
ліпшення підготовки спеціалістів і вдоскона-
лення структури університету впродовж років 
ще кілька разів відбувалася її реорганізація 
та зміна назви. 

Кафедра завжди вирізнялася серед інших 
інститутських підрозділів високим рівнем спор-
тивних досягнень своїх студентів і випускників. 

Заслуженими тренерами Радянського Союзу й України є більше 
ніж тридцять випускників кафедри, які стали головними тренерами на-
ціональних збірних команд України та далекого і близького зарубіжжя. 

Першим завідувачем кафедри був відомий науковець, видатний 
спортсмен, добрий організатор, заслужений майстер спорту, чемпіон 
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світу зі стрільби кульової, заслужений тренер 
України, кандидат педагогічних наук, доцент 
Микола Олександрович Калініченко. З початку 
80-х кафедрою керував доктор наук, професор 
Віктор Тимофійович Пятков. 

На кафедрі працювали заслужені тренери 
України й СРСР, видатні спортсмени та на-
уковці, серед них Федір Степанович Кота, 
Юрій Іванович Рагозний, Богдан Зеновійович 
Кокот, Лідія Леонідівна Десятнікова, Віктор 
Аркадійович Міненко, Олександр Генріхович 
Білявський. 

Сьогодні кафедра стрільби та технічних 
видів спорту є потужним підрозділом Львів-
ського державного університету фізичної 
культури. Очолює її кандидат педагогічних 
наук, відмінник освіти України, член комплекс-
ної наукової групи при національній збірній 
команді України зі стрільби з лука, доцент 
Богдан Виноградський. 

На кафедрі працюють п'ять кандида-
тів наук, а також чотири заслужені тренери 
України: Анатолій Миколайович Шевчук, 
Віталій Васильович Грибовський, Василь 
Володимирович Ткачек, Анатолій Олексан-
дрович Лопатьєв. 

Результатом їх педагогічної праці є до-
сягнення студентів і випускників кафедри, які 
нині представляють Львівський державний 
університет фізичної культури на всеукра-
їнському та всесвітньому рівнях: стрільба 
кульова - Артур Айвазян, Олександра Леськів, 
Олександр Петрів; стрільба з лука - Михайло 
Хусківадзе, Віктор Сидорук, Нонна Козіна, 
Людмила Аржаннікова, Дмитро Грачов, Воло-
димир Єшеєв, Маркіян Івашко, Тетяна Мун-
тян, Катерина Палеха, Костянтин Школьний; 
шахи - Олександр Білявський, Василь Іванчук, 
Анна Музичук; п'ятиборство - Вадим Ткачук, 
Павло Ледньов. 

Одним із визначальних напрямків роботи 
кафедри є наукова діяльність. Окрім при-
кладних аспектів наукових пошуків, погляди 
науково-педагогічних працівників звернено 
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ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРІ! 

В. Ткачек 

і на розв'язання фундаментальних завдань 
спортивної науки, зокрема, на проблему 
моделювання та прогнозування складних 
систем та інформаційного забезпечення 
спортивної діяльності. Кафедра традиційно 
проводить однойменну Міжнародну елек-
тронну наукову конференцію. 

Налагоджено тісні наукові контак-
ти з науковцями з-за кордону, зокрема 
з Угорщиною (Будапештський універ-
ситет медицини і спорту імені Земмель-
вайса), Польщею (Академіями фізичного 
виховання Вроцлава і Кракова, а також 
із Жешувським університетом), Білоруссю 
(Білоруським державним університетом 
фізичного виховання і спорту, Брестським 
університетом ім. А. С. Пушкіна), а також 
науково-дослідними установами Академії 
наук України тощо. 

На кафедрі викладаються такі навчальні 
дисципліни: теорія і методика обраного 
виду спорту (ТіМОВС), підвищення спо-
ртивної майстерності (ПСМ), стрілецький 
спорт, основи шахової гри. 
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КАФЕДРА ФУТБОАУ 

ФАЛЕС 
W 
Йосип Георгійович 

1 червня 1976 року розпочала свою ро-
боту кафедра футболу та гандболу. 14 липня 
1995 року на підставі рішення вченої ради 
АДІФК організовано як окрему структурну 
одиницю кафедру теорії і методики футболу. 

Від часу створення кафедру очолює кан-
дидат педагогічних наук, доцент Йосип Геор-
гійович Фалес. Сьогодні на кафедрі працює 
9 викладачів: 4 доценти, 3 старші викладачі 
й 2 викладачі. Викладаються такі дисципліни: 
ТіМОВС, ПСМ, ТІМ футболу. 

Ще на кафедрі спортивних і рухливих 
ігор футболу викладали колишні випускники 
АДІФК: A.A. Музикантов, В.В. Соломон-
ко, Й.Г. Фалес, В.І. Борейко, В.І. Ходукін, 
A.І. Мельникович. Пізніше викладачами кафе-
дри ТіМ футболу стали колишні випускники 
університету: P.P. Риф'як, М.М. Поточняк, 
О.Ф. Огерчук, В.Й. Безуб'як, Ю.В. Косар, 
Т.В. Шалайський, Т.В. Кобко, О.В. Колобич, 
Р.В. Векляк, A.B. Дулібський, О.В. Борейко, 
Б.В. Хоркавий, В.І. Івасяк, І.М. Чорнобай, 
М.В. Левицький, І.М. Ріпак, В.В. Чопик, П.М. Пилипчук, О.В Соло-
монко, B.C. Лобасюк, В.О. Миханів. 

За 35 років кафедра підготувала понад дві з половиною тисячі фа-
хівців з футболу, які гідно працюють у різних структурних організаціях 
фізичної культури і спорту. 

У стінах університету починали свій шлях чимало відомих фахівців 
футболу: заслужених тренерів України, чемпіонів Олімпійських ігор, 
чемпіонів світу, Європи, володарів європейських кубків, переможців 
всесоюзних і всеукраїнських змагань. 

Заслуженими тренерами України стали такі випускники кафедри: 
B.В. Соломонко - кандидат педагогічних наук, професор, С.М. Ка-
нич - тренер СДЮСШОР - 4, В.О. Данилюк - тренер ЛУФК, Л.Р. Бро-
варський - тренер ЛУФК, ФК "Карпати", Я.І. Дмитрасевич - тренер 
ЛУФК, М.Б. Маркевич - головний тренер ФК "Металіст", Ю.М. Дячук-
Ставицький - тренер ФК "Карпати", В.Г. Луцишин - тренер юнацької 
збірної СРСР, ЛУФК, A.M. Баль - заслужений майстер спорту, тренер 
національної збірної України, В.М. Ходукін - головний тренер команди 
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ФК "Кривбас" м. Кривий Ріг, тренер-консультант національної збірної 
Азербайджану. 

Випускники кафедри, які працювали і працюють на керівних посадах: 
І. Блащак - кандидат педагогічних наук, доцент, нині завідувач кафедри 
фізичного виховання Львівської комерційної академії, Б. Цап - директор 
СДЮСШОР "Карпати", Р. Риф'як - директор СДЮСШОР - 4 м. Льво-
ва, В. Скачко - завідувач кафедри фізичного виховання Національного 
лісотехнічного університету, В. Осінчук - завідувач кафедри фізичного 
виховання Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Я. Грисьо - президент Львівської обласної федерації футболу, Т. Клим -
член виконкому Федерації футболу України, очолював Івано-Франківську 
федерацію футболу, Г. Товт - директор ДЮСШ м. Берегове, М. Пе-
тенко - директор ДЮСШ м. Хуста, Г. Багіров - директор СДЮШОР. 
A. Шандору, Ю. Можаровському надано звання арбітра міжнародної 
категорії. Я. Лемех - асистент арбітра ФІФА, В.Пономарьов - асистент 
арбітра УЄФА. 

Відомими футболістами в Україні й у світі стали такі випускники 
кафедри : Р. Поточняк, Л. Броварський, А. Баль, Ю. Суслопаров, Я. Ду-
манський, В. Рац, В. Шаран, Ю. Мокрицький, А. Мущинка, В. Тищенко, 
С. Юрчишин, О. Родін, В. Кардаш, А. Василитчук, А. Гусін та інші. За-
служеними майстрами спорту СРСР стали А. Баль, В. Рац, О. Лужний. 
Володарями Кубка СРСР 1969 року у складі команди "Карпати" були: 
B. Турпак, І. Герег, Р. Поточняк, П. Данильчук, Л. Броварський, В. Бул-
гаков, Г. Ліхачов, І. Кульчицький, В. Данилюк, Б. Грещак. Срібними при-
зерами чемпіонату Європи у складі збірної СРСР 1988 року були А. Баль 
та В. Рац. Чемпіони світу серед юніорів: А. Баль, Г. Батич, В. Шаран, 
Ю. Мокрицький, Ю. Суслопаров, Я. Думанський, А. Мущинка. Чемпіони 
Європи серед юніорів: В. Шаран, Ю. Мокрицький. Бронзовий призер 
Європи серед юнаків - А.Клименко. Володарі Кубка кубків у складі "Ди-
намо" (Київ): А. Баль, В. Рац. Чемпіон Олімпійських ігор - В. Тищенко. 
У складі національної команди СРСР з футболу були: Е. Козинкевич, 
A. Баль, В. Рац, Я. Думанський, О. Лужний. До складу олімпійської збірної 
СРСР належали: Ю. Басалик, І. Кульчицький, Б. Грещак, Л. Броварський, 
Р. Поточняк, С. Юрчишин, О. Родін, В. Тищенко. У складі олімпійської 
збірної України були: В. Кардаш, Р. Гнатів. Члени юнацької збірної 
команди СРСР: А. Баль, Г. Батич, І. Паламар, В. Дикий, О. Береський, 
Ю. Мокрицький, А. Мущинка. Члени національної збірної України: А. Ва-
силитчук, В. Кардаш, А. Гусін, Ю. Вірт. Члени юнацької збірної України: 
Ю. Костик, В. Сидоренко, Р. Гнатів, О. Гарас, А. Клименко, І. Павлюх, 
І. Федик, М. Лапко, Р. Марич, Д. Семочко. У складі студентської збірної 
України на Всесвітній універсіаді виступали О.Омельченко, М. Козак. 
У збірній України з міні-футболу виступали: Р. Кордоба, О. Чеботарьов, 
B. Денис, М. Маринюк, Р. Вахула, А. Федюк, Р. Свищ, члени молодіжної 
збірної України з міні-футболу: Т. Кузь, А. Пітуля. 
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Досягнення студентських команд 
кафедри футболу: 

1976 р. - Кубок УкрРади ДСТ "Буревісник" - І місце (м. Київ.); 
1978 р. - Спартакіада Львівської області - І місце; 
1979 р. - Першість УкрРади ДСТ "Буревісник" - III місце (м. Харків.); 
1979 р. - Кубок УкрРади ДСТ "Буревісник" - І місце; 
1980 р. - Фінал І Спартакіади СК вузів України - І місце (м. Тер-

нопіль); 
1981 р. - Всесоюзна Спартакіада - І місце (м. Львів); 
1981 р. - Першість УкрРади ДСТ "Буревісник" - II місце; 
1982 р. - Першість УкрРади ДСТ "Буревісник" - III місце; 
1982 р. - Першість облради - І місце; 
1982 р. - VIII Спартакіада УРСР - 5 місце; 
1983 р. - УІІІ літня Спартакіада області - І місце; 
1983/84 р. - Першість УкрРади ДСТ "Буревісник" - І місце; 
1984 р. - Республіканські студентські ігри - III місце; 
1985 р. - Першість УкрРади ДСТ "Буревісник" - І місце; 
1986 р. - Першість УкрРади ДСТ "Буревісник" - II місце; 
1988 р. - Республіканські студентські ігри - І місце; 
1989 р. - Студентські ігри - II місце; 
1990 р. - Республіканські студентські ігри - І місце; 
1990 р. - Універсіада СРСР - І місце (м. Орел); 
1993 р. - І Універсіада України - І місце (м. Львів); 
1995 р. - II Універсіада України - І місце (м. Київ). 
1997 р. - III Універсіада України - І місце (м. Одеса); 
1999 р. - IV Універсіада України - II місце (м. Харків); 
2002 р. - Кубок Президента України з футзалу - III місце; 
2003 р. - VI Універсіада України - III місце (м. Київ); 
2003 р. - Чемпіонат України з футзалу серед ВНЗ - II місце (Дні-

пропетровськ); 
2005 р. - Чемпіонат Міністерства освіти і науки України з футза-

лу - І місце (м. Львів); 
2007 р. - УІІІ літня Універсіада України з футзалу - III місце (м. Бро-

вар и); 
2008 р. - Свропокоління - 2012 з футзалу - І місце (м. Радом, 

Польща); 
2009 р. - IX Універсіада України - II місце (м. Харків). 
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* Ч ІІЬРІІКЬКВІ 

І ЛІ •аи,ж5>™ігуніверопа' 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

КАФЕДРА ФЕХТУВАННЯ, 
БОКСУ І НАЦІОНАЛЬНИХ ОДНОБОРСТВ 

БУСОЛ 
Василь Андрійович 

Кафедру засновано 1946 року одночасно 
з відкриттям інституту й називано кафедра 
рукопашного бою і фехтування. 

Кафедра спеціалізувалася з важкої атле-
тики (1948 - 1953), сучасного п'ятиборства 
(1958-1984), стрільби (1969- 1984). У період 
становлення незалежності України були від-
криті нові спортивні спеціалізації: карате-до 
(\УКБ) (1994), український рукопаш гопак 
(1999), кіокушинкай (2005). Сучасну назву 
кафедра отримала з 2004 року. 

Першим завідувачем кафедри був її за-
сновник - Вадим Андрієвський, професор, 
кандидат педагогічних наук, заслужений тренер 
СРСР, майстер спорту (1946-1969). Від 1969 
до 1981 р. - Едуард Сладков, доцент, кандидат 
педагогічних наук, майстер спорту СРСР. Від 
1981 до 1983 р. - Мирон Савчин, професор, 
кандидат педагогічних наук, майстер спорту 

СРСР, а з 1983 до 1992 року кафедрою керував Євген Череповський, 
доцент, почесний майстер спорту СРСР, заслужений працівник фізичної 
культури УРСР. 

Від 1993 року дотепер кафедру 
очолює Василь Бусол, доцент, кандидат 
педагогічних наук, майстер спорту 
СРСР, заслужений тренер України, 
заслужений працівник фізичної куль-
тури і спорту України. 

За 65 років існування кафедра під-
готувала більше ніж 1200 фахівців спор-
тивних одноборств. Значний внесок 
у розвиток спорту в Україні, підготовку 
спортсменів високої кваліфікації зроби-
ли викладачі: Іван Комаров, Володимир 
Келлер, Федір Кота, Альберт Чикаєв, 
Євген Бремель, Микола Калініченко, 
Валентин Старчак, Мирон Савчин, 
Анатолій Никитенко, Василь Шуберт. Е.Сладков 
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Сьогодні на кафедрі працює 13 викладачів: 1 професор, 4 доценти, 
6 старших викладачів, 2 викладачі. 10 з них мають спортивні звання 
майстра спорту, 3 - заслужених тренерів України. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: ТіМОВС, ПСМ, пере-
підготовка, ТіМВ спортивних двобоїв. 
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1 

> V ЛЬВІВСЬКІЙ 
ІЙм -зерждрпюі̂ ніревдпа' 

ФІЗИЧИОЇкультури 

КАФЕДРА ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ 

СТЕФАНИШИН 
Орест Мар'янович 

Кафедру лижного спорту засновано у ве-
ресні 1946 року. 1993 року перейменовано 
на кафедру сезонних видів спорту, а 2007 р. -
зимових видів спорту. У 1946-1952 рр. ка-
федрою керував Леонід Ілліч Акімов. Надалі 
кафедру очолювали: М. А. Теппер (1952-1955), 
Є. М. Рябенко (1955-1975), С. Г. Сесюнін 
(1975-1980), В. О. Мартьянов (1980-1989), 
Г. М. Андрієнко (1989-1994), О. С. Улітін 
(1994-2003), Л. С. Зубрицький (2003-2007), 
В. О. Бережанський (2007-2008). Зар аз кафе-
дрою керує заслужений тренер України Орест 
Мар'янович Стефанишин. 

За останні роки кафедра підготувала 
800 фахівців з лижного та гірськолижного 
спорту, біатлону, веслування, спортивного 
орієнтування та велоспорту, виховала близько 
200 майстрів спорту, 5 заслужених майстрів 
спорту і 52 майстри спорту міжнародного кла-

су, які були у складі збірних команд 
України і виступали на міжнародних 
змаганнях найвищого рівня. 

Викладачі підготували близько 
300 методичних та наукових праць. 

На кафедрі працює 9 викладачів, $ ^ ^ ЙМ^ І 
з них: 5 доцентів, 2 старші викладачі 
і 2 викладачі. 

Викладаються такі дисципліни: 
теорія і методика обраного виду 
спорту, підвищення спортивної май-
стерності, туризм, теорія і методика 
викладання лижного спорту. 

Л.Зубрицький 
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Факультет здоров'я людини і туризму 

Факультет фізичної реабілітації і оздоровчої фізичної культури 
створений 2002 року (наказ №7-р від 21 січня 2002 року). 

У 2007/2008 н. р. із зміною структури АДУФК факультет перейме-
новано на факультет здоров'я людини і туризму. 

ДАНИЛЕВИЧ 
Мирослава Василівна 

Декан факультету здоров'я людини і ту-
ризму, доцент, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, відмінник освіти України, 
майстер спорту. 

Викладає організацію і методику оздо-
ровчої фізичної культури. 

Опублікувала близько 70 друкованих 
праць. 

Структура факультету 
Учена рада 
Кафедри: 

• кафедра фізичної реабілітації; 
• кафедра рекреації та оздоровчої фізичної 

культури; 
• кафедра біохімії та гігієни; 
• кафедра валеології та спортивної медицини; 
• кафедра анатомії та фізіології; 
• кафедра туризму. 

Факультет здійснює підготовку фахівців трьох освітньо-кваліфіка-
ційних рівнів: 
• "бакалавр" (за напрямами здоров'я людини та туризм); 
• "спеціаліст" (за спеціальностями фізична реабілітація і туризм); 
• "магістр" (за спеціальностями фізична реабілітація і туризм). 
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Ш ЛЬВІВСЬКИЙ 

державний університет 
ФІЗИЧНОЇ культури 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВОВКАНИЧ 
Андрій Степанович 

Кафедра фізичної реабілітації була утво-
рена 5 липня 1994 року на базі кафедри 
лікувальної фізичної культури та лікарсько-
го контролю. З часу заснування до 1996 р. 
кафедрою керувала доцент Л. В. Чернова, 
далі в 1996-1997 pp. - професор Г. Б. Саф-
ронова. 

Від 1997 кафедру очолює кандидат біо-
логічних наук, доцент Андрій Степанович 
Вовканич. Сьогодні на кафедрі працює 19 ви-
кладачів, із них 2 професори (доктор медичних 
наук, професор І. М. Григус, доктор медичних 
наук, професор В. М. Шевага), 12 кандидатів 
наук, у тому числі 2 доценти й 5 викладачів. 
Тривалий час на кафедрі працювала знаний 
фахівець у галузі педіатрії професор Л.В.Беш. 

Кафедра була однією з двох перших в Укра-
їні, які розпочали підготовку фахівців зі спеці-
альності фізична реабілітація. У1994 - 1997 pp. 
брала участь (єдина з кафедр вишів фізкуль-
турного профілю) в українсько-канадському 
проекті "Партнери в охороні здоров'я" (під 

егідою Канадського агентства міжнародного розвитку) спільно з Цен-
тром розвитку общинно-базованої реабілітації при університеті Квінз 
(Кінгстон, Онтаріо), університетами Манітоба (Вінніпег, Манітоба) 
та Мак Мастер (Гамільтон, Онтаріо) та за сприяння Всесвітньої орга-
нізації інвалідів ("Disabled People International") і Фонду "Діти Чорно-
биля" (Торонто, Онтаріо). Упродовж 1994 - 1997 pp. у ЛДІФК читали 
лекції, проводили практичні заняття та керували клінічною практикою 
студентів 11 канадських спеціалістів, водночас 5 наших випускників і ви-
кладачів проходили додаткове навчання та стажування за спеціальністю 
в університеті Манітоба. За підсумками реалізації проекту Канадське 
агентство міжнародного розвитку нагородило інститут відзнакою "За 
успіхи у реформі системи охорони здоров'я". 

У 1998 - 2002 pp. кафедра брала участь (єдина з кафедр вишів фіз-
культурного профілю) в українсько-голландському проекті "РЕСПО" 
(рекреаційний спорт для неповносправних) (під егідою Мністерства за-
кордонних справ Голландії) спільно з міжнародною організацією RESPO 
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DS-DI. У п'яти тематичних семінарах взяло участь 
понад 260 осіб із 9 областей України, 7 студентів 
і випускників кафедри отримали міжнарод-
ні сертифікати інструкторів з рекреаційного 
спорту, які дають їм право займатися фізичною 
культурою і спортом з неповносправними різ-
них нозологій. Міністерство закордонних справ 
Голландії визнало проект одним із найуспішних, 
серед зреалізованих в Україні. 

1998 р. за поданням кафедри професію 
"Фахівець фізичної реабілітації" було внесено 
до класифікатора спеціальностей в Україні. 
Цього ж року випускники кафедри утворили 
першу в Україні обласну асоціацію фахівців 
з фізичної реабілітації. 

2007 р. за ініціативою випускників кафедри 
проведено установчий з'їзд Всеукраїнської 
асоціації фахівців з фізичної реабілітації (го-
ловою обрано старшого викладача кафедри 
С.Ю. Кобелєва). 

У 1999 - 2006 рр. за дорученням Міні-
стерства освіти і науки України кафедра була 
базою (першою в Україні) для проведення 
ІІ-го (фінального) етапу Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади зі спеціальності фізична 
реабілітація (голова журі - завідувач кафедри 
доцент A.C. Вовканич). 

2000 р. професор В. М. Мухін видав пе-
рший в Україні підручник українською мовою 
"Фізична реабілітація". Цього ж року випу-
скники і студенти кафедри утворили Львівську 
обласну організацію активної реабілітації 
неповносправних осіб "Стимул" (голова -
викладач кафедри О.Б. Федорович), яка була 
першою такого типу в Україні. 

2004 р. за поданням кафедри затвердже-
но наукову спеціальність 24.00.03 - фізична 
реабілітація. 

У 2006 - 2008 рр. за дорученням Міні-
стерства освіти і науки України кафедра була 
базою (першою в Україні) для проведення 
фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності 
фізична реабілітація. 
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Наша кафедра - єдина в Україні з-поміж аналогічних кафедр усіх 
вишів, що готують фахівців з фізичної реабілітації, на якій працює 12 
кандидатів наук зі спеціальності 24.00.03 - фізична реабілітація. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: вступ до фізичної реабі-
літації, методи обстеження в лікарському контролі, патологія діяльності 
центральної нервової системи, фізична реабілітація при порушеннях ді-
яльності дихальної системи, фізична реабілітація в онкології, адаптивна 
фізична культура, анатомія опорно-рухового апарату, фізична реабілі-
тація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, фізична 
реабілітація в неврології, професійна кінезіологія, фізична реабілітація 
при множинних порушеннях у діяльності систем організму, фізична 
реабілітація при порушеннях діяльності серцево-судинної системи, 
фізична реабілітація в педіатрії, працетерапія, фізична реабілітація при 
множинних порушеннях діяльності систем організму, рекреаційний 
спорт для неповносправних, технічні засоби у фізичній реабілітації, 
імунологія, цитологія, основи дефектології, нетрадиційні засоби оздо-
ровлення у фізичній реабілітації. 

КАФЕДРА РЕКРЕАЦІЇ ТА ОЗДОРОВЧОЇ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЖДАНОВА 

Кафедру рекреації та оздоровчої фізичної 
культури засновано в серпні 1996 року. Завід-
увач - професор Ольга Миколаївна Жданова, 
автор та співавтор більш ніж 130 друкованих 
праць, серед яких навчальні посібники з Гри-
фом Міністерства освіти і науки України: 
"Управління фізичною культурою" (1996), 
"Організація і методика оздоровчої фізичної 
культури і рекреаційного туризму" (2000), 
"Управління сферою фізичного вихован-
ня і спорту" (2009), "Фізична рекреація" 
у співавторстві з колективом АДУФК. Під-
готувала 10 кандидатів наук, які викладають 
у ВНЗ з фізичного виховання і спорту різних 
областей України. На кафедрі викладалися 
навчальні дисципліни, які стосувалися ор-

Ольга Миколаївна 

« 
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ганізаційних, управлінських проблем рекреації; методики прове-
дення фізкультурно-оздоровчої та туристської діяльності з різними 
верствами населення. 

З 1998/1999 н. р. в рамках спеціальності фізичне виховання на кафедрі 
відкрито спеціалізації "Рекреаційно-оздоровча діяльність" і "Спортив-
но-оздоровчий туризм". Це було пов'язано із потребами диференціації, 
поглибленого вивчення студентами різних аспектів рекреаційно-оздо-
ровчої та туристської діяльності. У кожній групі спеціалізації навчалося 
по тридцять студентів випускного курсу спеціальності фізичне виховання, 
які поєднували теоретичну підготовку із практичними туристськими 
й оздоровчими заняттями. 

У 2003/2004 н. р. ЛДІФК розпочав підготовку кадрів для туристич-
ної сфери. Було започатковано новий напрям освіти і нову спеціальність 
туризм. На кафедрі тепер уже рекреації, оздоровчої фізичної культури 
та туризму відбувся перший набір студентів, які розпочали навчання 
за спеціальністю туризм. 

Упродовж 15 років функціонування кафедри її викладачі беруть 
участь у розробці тем всеукраїнського Зведеного плану НДР з про-
блем фізичної культури і спорту. Сьогодні до складу наукової групи 
належать: професор О. Жданова; доценти І. Грибовська, М. Данилевич, 
А. Чеховська; старші викладачі О. Пазичук, У Шевців; аспіранти Н. Тхір, 
Н. Семаль, В. Іваночко, Л. Щур, Р. Турка. 

На кафедрі проводилася науково-дослідна робота за такими темами: 
"Обґрунтування змісту спеціалізації "активний туризм" за освітнім на-
прямком "Фізичне виховання і спорт"(01102); "Організаційно-методичні 
основи розвитку в Україні руху "Спорт для всіх". Сьогодні розробляється 
тема "Технологія залучення населення до фізкультурно-оздоровчих за-
нять у системі спорту для всіх України". 

Колектив кафедри брав участь у розробці наукової теми "Органі-
заційно-методичні заходи реалізації комплексної програми розвитку 
фізичної культури та спорту у Львівській області на 2007 - 2011 роки" 
на замовлення управління з питань фізичної культури і спорту обласної 
державної адміністрації. 

За період функціонування кафедри, її викладачі видали більше 
ніж 300 наукових праць. У тому числі: 7 навчальних посібників 
з Грифом Міністерства освіти науки України; 15 методичних по-
сібників; 150 статей у фахових виданнях БАК України; 200 статей 
в інших виданнях. 

1998 року кафедра започаткувала проведення регіональної науково-
практичної конференції "Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої 
діяльності населення", яка відбувається кожні два роки. З 2004 року 
конференція проводиться як всеукраїнська, з 2008 - як всеукраїнська 
з міжнародною участю. На засіданнях конференції виступають науковці 
та практики з різних міст України і Польщі. Запрошується до участі 
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молодь (аспіранти, магістранти), яка вивчає проблеми рекреації, туриз-
му, оздоровчого тренування. У VII конференції, проведеній 2010 року, 
взяли участь 140 співавторів із 33 навчальних закладів і профільних 
рекреаційних та туристичних установ і організацій. Співробітники 
кафедри своїми силами редагують і видають збірники матеріалів 
конференцій. 

Під керівництвом викладачів кафедри виконано й успішно захище-
но 10 кандидатських дисертацій. Професор О. Жданова була науковим 
керівником кандидатів наук: Ю. Філімонова, В. Франчука, О. Мокрова, 
Л. Чеховської, Н. Тарасюк, В. Базильчук, У. Шевців, Л. Заневської. Під 
керівництвом доцента І. Грибовської захистила дисертацію Г. Маланчук. 
Під керівництвом доцента М. Данилевич - М. Ярошик. Дисертанти 
кафедри успішно працюють у А ДУФК і навчальних закладах інших об-
ластей України. 

Викладачі кафедри продовжують керувати підготовкою дисертацій-
них робіт. Вони є постійними рецензентами на попередніх розглядах, 
а також опонентами на захистах дисертацій. Під їх керівництвом що-
річно виконуються магістерські роботи. 

Кафедра співпрацює з Регіональним науково-аналітичним центром 
рекреації і туризму "Наші гори" (з 1997 р.), Регіональним ландшафтним 
парком "Знесіння" (з 1998 року), Центром творчості дітей та юнацтва 
Галичини (з 2002 року), Львівською обласною рятувальною службою 
(з 2003 року), Львівським обласним центром краєзнавства, екскурсій 
і туризму учнівської молоді (з 2002 р.), Львівською обласною та міською 
федерацією спортивного туризму (з 2003 р.), Львівським обласним 
центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (з 2005р.). 

Зараз на кафедрі працюють 6 викладачів (4 кандидати наук, 3 май-
стри спорту). 

Викладаються такі дисципліни: управління сферою фізичного ви-
ховання і спорту, управління сферою спорту, управління діяльністю 
спортивних організацій, сучасні технології в оздоровчій фізичній 
культурі, оздоровча фізична культура, рекреаційно-оздоровча робота, 
організаційна практика; спеціалізація "Рекреаційно-оздоровча діяль-
ність", професійна риторика (для аспірантів 1 курсу). 
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КАФЕДРА БІОХІМІЇ І ГІГІЄНИ 

ТРАЧ 
Володимир Михайлович 

1946/1947 н. р. було створено кафедру 
лікарського контролю, лікувальної фізкультури, 
хімії і гігієни. Першим завідувачем кафедри був 
кандидат медичних наук, доцент А. 3. Камалєт-
дінов, а в 1965-1971 рр. - доктор медичних 
наук, професор Т. О. Третілова. 

1971 року за наказом Комітету з фізичної 
культури і спорту від 11 червня 1971 року 
кафедра була розподілена на дві - кафедру спо-
ртивної медицини, яку продовжувала очолюва-
ти професор Т. О. Третілова, і кафедру біохімії 
і гігієни, завідувачем котрої на конкурсній 
основі було обрано професора Н. О. Земцову. 
Упродовж 1979-1981 рр. кафедрою керував 
В. І. Плєшньов, а від 1981 до 1996 року-кан-
дидат біологічних наук, доцент М . П. Пакош. 

Сьогодні на кафедрі працюють: 1 про-
фесор, 4 доценти, 1 старший викладач і 1 ви-
кладач. Керівником є кандидат біологічних наук, професор Володимир 
Михайлович Трач. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: біохімія, біохімічні основи 
фізичного виховання, біохімічні основи спорту, клінічна біохімія, гігієна 
та гігієна фізичного виховання, гігієна та гігієна спорту, санітарія та гігієна 
туристичних комплексів, спортивні споруди й обладнання, спортивні 
споруди і туристичне обладнання, метаболізм рухової активності. 
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При кафедрі навчалися й успішно захистили кандидатські дисер-
тації 10 аспірантів, видано 4 посібники з Грифом Міністерства освіти 
і науки України. 

КАФЕДРА ВААЕОАОГІЇ 
ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 

ШИЯН 
Олена Іллівна 

Кафедру валеології та спортивної меди-
цини створено в серпні 2008 року. Завідує 
кафедрою Олена Іллівна Шиян, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент, відмінник народної 
освіти України, автор понад 100 наукових 
та науково-методичних праць з освітньої по-
літики, підготовки та професійного розвитку 
педагогів і освіти з питань здоров'я та здорово-
го способу життя, регіональний координатор 
Всеукраїнської мережі шкіл сприяння здоров'ю 
у Львівській області та напряму освітньої 
політики Львівщини "Здоров'я учасників на-
вчально-виховного процесу". 

Співробітники кафедри є членами науко-
вої групи збірної України зі стрільби з лука 
(О.В.Гузій); Асоціації алергологів України, 

Європейської академії алергології та клінічної імунології (ЕААСІ) 
(А.О.Цьорох-Яцюшка). Викладачі й аспіранти кафедри беруть участь 
у цільовій обласній програмі (Програма розвитку освіти Львівщини 
2009 - 2012, напрям "Здоров'я учасників навчально-виховного проце-
су"). Серед викладачів кафедри: 1 професор, 6 - кандидатів наук. 

Професор Мухін Володимир Миколайович, кандидат медичних 
наук, професор, член спеціалізованої вченої ради ЛДУФК, заслуже-
ний працівник фізичної культури України, відмінник народної освіти 
України, науковий кореспондент АПН - автор понад 190 наукових 
праць. Найважливішим є перший і дотепер єдиний в Україні підручник 
"Фізична реабілітація", виданий 2000 року (доповнено, перероблено 
та перевидано 2005 та 2009 р.). 2006 року його визнано переможцем 
конкурсу "Краща книга року з фізичного виховання і спорту", що про-
водився Міністерством України у справах сім'ї, молоді і спорту. 
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На кафедрі викладаються такі дисципліни: валеологія, дієтологія, 
масаж, методи обстежень у лікарському контролі, спортивна медицина, 
основи медичних знань, основи патфізіології, патологічна анатомія, 
охорона праці та безпека життєдіяльності, фізична реабілітація, фізіо-
терапія, лікувальна фізична культура (ЛФК). 

Предмет додаткової спеціалізації "валеологія" викладається на 5 
курсі факультету фізичного виховання та дає змогу здобути ще одну 
спеціальність - учитель основ здоров'я, організатор валеологічної служби 
в дошкільних, шкільних і реабілітаційних закладах освіти, здійснюється 
підготовка до використання сучасних освітніх технологій, формування 
відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточення, 
усвідомлення ролі рухової активності (навчання здоров'я на основі 
життєвих навичок (ВООЗ, 2004). 

З 2010 року вперше впроваджено курс "Валеологія" (Вища школа) 
для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" (О.І. Шиян) для підготовки 
викладачів валеології у ВНЗ. 

На кафедрі діють сертифіковані курси масажу. Курси розраховані 
на студентів ЛДУФК освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для 
факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету здоров'я 
людини та туризму, факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
післядипломної та заочної освіти. Після закінчення курсів видається 
свідоцтво про присвоєння кваліфікації "Інструктор з лікувального 
та оздоровчого масажу". Для поліпшення та вдосконалення навчального 
процесу 1996 р. вперше видано українською мовою навчальний посіб-
ник "Масаж", який доповнено та перевидано 2011 року (Р.Є. Руденко). 

Колектив кафедри здійснює наукові дослідження, що стосуються дер-
жавної освітньої політики з питань забезпечення здорового життя молоді 
(О.І.Шиян); спортивно-корекційного масажу в підготовці спортсменів-
інвалідів (Р.Є.Руденко, О.І.Рябуха); лікувальної й оздоровчої фізичної 
культури осіб зі серцево-судинною патологією (О.В.Гузій); лікувальної 
й оздоровчої фізичної культури осіб з нервовою патологією (О.І.Рябуха, 
В.Р.Будзин); здоров'язбережних механізмів зменшення ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань (Н.В.Жарська); профілактики алергії 
та пропаганди раціонального харчування (А.О.Цьорох-Яцюшка ). 

При кафедрі 2010 року створено студентський науковий гурток 
"Основи здоров'я" (О.І.Рябуха). 2011 року на кафедрі запроваджені 
щорічні наукові читання, присвячені Всесвітньому дню здоров'я, під час 
яких професорсько-викладацький склад ЛДУФК активно обговорює 
актуальні проблеми здоров'я сучасної молоді й окреслює напрямки 
майбутніх наукових досліджень. 

На кафедрі налагоджено міжнародну співпрацю з питань професій-
ного розвитку викладачів валеології, фізичного виховання (Асоціація 
підготовки педагогів Європи (АТТЕ) - О.І.Шиян); ставлення до здоро-
вого способу життя і фізичного стану студентів та учнів України й країн 
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Європи (Польща, Нідерланди - О.І.Шиян); профілактики алергії та про-
паганди раціонального харчування (Європейська академія алергології 
та клінічної імунології (ЕААСІ) - А.О.Цьорох-Яцюшка ). 

КАФЕДРА АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ 

ВОВКАНИЧ 
Любомир Степанович 

Кафедри анатомії і фізіології засновані 
1946 року Першим завідувачем кафедри фізіо-
логії з 1946 до 1965 р. був доцент В. В. Петров. 
На кафедрі проводилася науково-дослідна ро-
бота за напрямком вивчення нервово-м'язової 
координації спортсменів, була розроблена 
система багатоканальної реєстрації треморо-
грами різних сегментів тіла, методики реєстра-
ції та аналізу стабілограм. Від 1965 до 1985 р. 
кафедру очолювала професор Г. Б Сафронова, 
автор понад 200 наукових праць. Під її керів-
ництвом значна увага була приділена науковим 
дослідженням адаптації нервово-м'язової 
та серцево-судинної систем висококваліфікова-
них спортсменів (футболістів, стрільців з лука, 
гандболістів, плавців, лижників) до м язової 
діяльності. Була організована електрофізіо-

логічна лабораторія (І. М. Сальченко). 
1969 року на кафедрі була організована комплексна наукова група на-

уково-методичного забезпечення збірної команди СРСР із стрільби з лука, 
у складі якої працювали Г.Б.Сафронова, А.Н.Калініченко, А.Я.Стьопіна, 
Є.Н.Приступа, В.П.Горобець, Є.А.Сиворонова, Ю.М.Панишко. За під-
сумками роботи КНГ було опубліковано понад 100 робіт, отримано 30 
актів впровадження, доцент А.Н.Калініченко і професор Г.Б.Сафронова 
нагороджені почесними відзнаками спорткомітету СРСР. Колектив 
кафедри взяв участь у проведенні з'їздів Українського фізіологічного то-
вариства у 1966 та 1986 р., Всесоюзної конференції "Фізіологія м'язової 
діяльності" (1972), Республіканської конференції "Фізіологічні механізми 
фізичної і розумової працездатності при трудовій і спортивній діяльності" 
(1982) тощо. 

Від 1985 р. із використанням методик дослідження центральної 
та регіонарної гемодинаміки, електричної активності м'язів розпочалися 
дослідження фізіологічних механізмів формування статичної витривалості. 
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Вивчався вплив локальних і глобальних фізич-
них навантажень на особливості адаптаційних 
змін мозкової гемодинаміки (Є.О.Яремко, 
А.С.Вовканич, З.С.Федоришин), центральної 
гемодинаміки (Є.М.Голубій, А.С.Вовканич), 
центральних механізмів регуляції діяльності 
серця (В.Г.Пакош, М.Я.Гриньків), електричну 
активність скелетних м'язів і головного мозку 
(Є.О.Яремко, А.С.Вовканич, Т.Є.Валика). 
Результати НДР впроваджувалися в навчаль-
но-тренувальний процес збірних команд 
із стрільби з лука, футбольної команди "Кар-
пати", збірних команд області (понад 50 актів 
впровадження), проведено понад 30 науково-
практичних конференцій для тренерів різних 
видів спорту. 

Упродовж 1985-1996 рр. кафедру фізіо-
логії очолював професор Є. О. Яремко, автор 
понад 320 наукових робіт із проблем експе-
риментальної гастроентерології і спортивної 
фізіології, трьох авторських свідоцтв на вина-
хід та шести раціональних пропозицій, понад 
10 методичних посібників. 

1991 року згідно з рішенням вченої ради 
інституту до кафедри фізіології була при-
єднана кафедра анатомії. Від 1957 до 1991 р. 
кафедру анатомії очолював доктор медичних 
наук, професор Мамед Ашумович Джафаров, 
автор понад 150 наукових і низки методич-
них публікацій, заслужений працівник фі-
зичної культури і спорту України. Упродовж 
1996-2003 рр. кафедрою керувала доцент 
Мирослава Яківна Гриньків, автор понад 70 
наукових і методичних публікацій. Наукові 
публікації присвячено механізмам регуляції 
серцевого ритму спортсменів. 

Від 2003 р. кафедрою керує доцент Любо-
мир Степанович Вовканич, автор понад 100 
наукових публікацій, 7 методичних посібників. 
На сучасному етапі колектив кафедри продов-
жує наукові дослідження функціональних 
резервів спортсменів за умов фізичних наван-
тажень різної потужності. Основною метою 
роботи є комплексне оцінювання адаптаційних 
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можливостей серцево-судинної системи ква-
ліфікованих легкоатлетів-бігунів на короткі, 
середні та довгі дистанції за умов дозованих 
велоергометричних фізичних навантажень 
різної потужності і спрямованості (аеробні 
й анаеробні) та визначення їх прогностичної 
значущості для оптимізації тренувального 
процесу в підготовчому періоді. Під час вико-
нання науково-дослідних робіт використову-
ються методи антропометрії (А.В.Малицький, 
Ф.В.Музика, С.М. Маєвська), велоергометричні 
тести (Л.С.Вовканич), методи варіаційної 
пульсографії (МЛ.Гриньків, П.П.Дацків), 
реографії (Д.І.Бергтраум, З.І.Коритко), спіро-
графії (Л.С.Вовканич, Е.Ф.Кулітка), психофізіо-
логічні методи дослідження (Л.С. Вовканич). 
Удосконалено методику велоергометричного 
тестування, напрацьовано методичні підхо-
ди до тестування анаеробних можливостей 
спортсменів. Співробітники кафедри беруть 
участь у науковому забезпеченні тренувального 
процесу збірних команд з біатлону, легкої атле-
тики, ФК "Карпати". Упродовж 2006 - 2011 рр. 
викладачі кафедри опублікували понад 50 
наукових та 15 методичних праць. Результати 
досліджень оприлюднено на 27 з'їздах та кон-
ференціях. Отримані результати мають вагоме 
значення для поліпшення тренувального про-
цесу спортсменів різних спеціалізацій. 

Працівники кафедри є членами Українсько-
го фізіологічного та Українського анатомічного товариств. Професор 
Є. О. Яремко, професор Г. Г. Баранецький та доцент Л. С. Вовканич 
є членами спеціалізованих вчених рад ЛДУФК, ЛНУ імені Івана Франка 
та ЛНМУ імені Данила Галицького. Серед викладачів кафедри - 2 док-
тори наук та 7 кандидатів наук. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: анатомія людини, спортив-
на морфологія, фізіологія людини, фізіологія фізичного виховання 
і спорту, медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень, 
фізіологія рухової активності, вікова фізіологія. 
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КАФЕДРА ТУРИЗМУ 

Кафедра туризму в університеті функціонує 
з 1 вересня 2004 р. Її очолює доктор географіч-
них наук, професор Іван Миколайович Волошин. 

Працівниками кафедри є 10 викладачів: 
1 професор, 4 кандидати наук, з яких 3 доценти, 
1 старший викладач та 4 викладачі. 

Майстер спорту України зі спортивного 
туризму, член президії Національної феде-
рації спортивного туризму, викладач Тарас 
Блистів від 2004 року є президентом міської, 
а з 2010 року - Львівської обласної федерації 
спортивного туризму. У складі головної суд-
дівської колегії понад п'ять років організовує 
і проводить чемпіонати і кубки України. 

Понад 15 років в університеті функціонує 
туристсько-спортивний клуб "Манівці", який роз-
виває такі види спортивного туризму: пішохідний, 
водний, велосипедний, гірський, спелеологію та 
скелелазіння. З 2004 року наші студенти під ке-
рівництвом викладача кафедри, майстра спорту 
України Тараса Білошицького зареєстрували ГО 
ТСК "Манівці". Турклуб успішно реалізує освітні, екологічні, спортивні про-
екти у формі туристських мандрівок територією Західної України, Північного 
Кавказу, Карелії (Росія), здійснює таборування учнівської та студентської 
молоді. Окремим напрямком діяльності є дослідження та розкопки найбільшої 
горизонтальної гіпсової печери світу "Оптимістична". За час функціонування 
клубу норматив на звання майстра спорту України зі спортивного туризму 
виконали понад 20 його вихованців. Актив турклубу спільно з федерацією 
спортивного туризму щороку проводять понад 20 змагань за видами туризму. 
Двічі в рік організовують наймасовіший захід - "Фестиваль активного туриз-
му Манівці". Зараз до його складу входять студенти більшості вишів Львова. 

2005 року ректоратом прийнято рішення про реконструкцію ЗОШ 
с. Мшанець (Старосамбірський р-н., Львівська обл.) якнавчально-спор-
тивної бази для практичної підготовки студентів спеціальності туризм. 

Викладаються такі дисципліни: туристичні ресурси України, спортивний 
туризм, підвищення туристсько-спортивної майстерності, орієнтування 
і топографія, рекреаційна географія, діяльність туристичних спортивних ор-
ганізацій, організація краєзнавчо-туристськоїроботи, технології рекреаційно-
оздоровчої і туристичної діяльності, екологія, міжнародний туризм, організація 
і проведення туристських походів, організація і методи спортивно-туристської 
роботи, оздоровчо-лікувальний туризм, туризм неповносправних, інноваційні 
технології в туризмі, діловий етикет у туризмі, страхування у туризмі тощо. 
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Факультет підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, післядипломної 

та заочної освіти 

Факультет заочного і вечірнього навчання був створений ЗО січня 
1964 року. 

Рік Декан факультету 

1964 - 1976 рр. 
Донський Мечислав Вікторович - декан факультету 

заочного та вечірнього навчання 

1 9 7 6 - 1 9 9 4 рр. 
Васильков Гелій Антонович - декан факультету зао-

чного навчання, кандидат педагогічних наук, професор 

1 9 9 4 - 2 0 0 1 р р . 
Борищак Микола Олексійович - декан факультету за-

очного навчання, кандидат історичних наук, доцент 

2 0 0 1 - 2 0 0 2 рр. 
Музика Федір Васильович - декан факультету заочно-

го навчання, кандидат біологічних наук, доцент 

2002 - 2007 рр. 
Ковцун Василь Іванович - декан факультету заочного 

навчання та післядипломної освіти, кандидат наук з фі-
зичного виховання і спорту, доцент 

2007 - дотепер 
Сидорко Олег Юрійович - кандидат педагогічних 

наук, доцент 

СИДОРКО 
Олег Юрійович 

Доцент кафедри водних видів спорту, 
кандидат педагогічних наук, відмінник освіти 
України. 

Викладає такі дисципліни: теорія і мето-
дика плавання, теорія і методика обраного виду 
спорту, підвищення спортивної майстерності. 

Член президії Федерації плавання Львів-
щини. Тренує збірну команду університету 
з плавання, яка впродовж багатьох років на Уні-
версіаді Львівщини посідає призові місця. 

Має понад 27 наукових праць, 2 свідоцтва 
(у співавторстві) на право власності на твір. 

2010 року факультет був перейменований 
на факультет підвищення кваліфікації, пере-
підготовки, післядипломної та заочної освіти. 

- 84 -



Структура факультету 
Учена рада 
Кафедри: 

• кафедра гуманітарних дисциплін; 
• кафедра педагогіки та психології; 
• кафедра української та іноземних мов. 

Факультет готує фахівців для галузі фізичного виховання, спорту 
і здоров'я людини, а також для галузі туризму за різними освітньо-ква-
ліфікаційними рівнями. Форма навчання - заочна на місцях державного 
та позадержавного замовлення. 

1. Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр". 
Напрями підготовки: 

• фізичне виховання; 
• спорт; 
• здоров'я людини; 
• туризм. 

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр" - 5 років. Після закінчення навчання видається диплом 
встановленого зразка. 

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст". 
Напрями підготовки: 

• фізичне виховання; 
• спорт; 
• фізична реабілітація; 
• туризм. 

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
"спеціаліст" - 1,5 року. Після закінчення навчання видається диплом 
встановленого зразка. 

3. Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр". 
Напрями підготовки: 

• фізичне виховання; 
• спорт; 
• фізична реабілітація; 
• туризм. 

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
"магістр" - 1,5 року. Після закінчення навчання видається диплом вста-
новленого зразка. 

На факультеті здійснюється перепідготовка фахівців (здобуття 
другої вищої освіти) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціа-
ліст". Форма навчання - заочна на місцях позадержавного замовлення. 

Напрями підготовки: 
• фізичне виховання; 
• спорт; 
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• фізична реабілітація. 
Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

"спеціаліст" - 2 роки. Після закінчення навчання видається диплом 
встановленого зразка. 

Факультет проводить підвищення кваліфікації фахівців галузей 
фізичного виховання, спорту і здоров'я людини та туризму: 
• учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл; 
• викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів І - II рів-

нів акредитації; 
• викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів III -

IV рівнів акредитації; 
• тренерів-викладачів із різних видів спорту; 
• фахівців з фізичної реабілітації; 
• фахівців з туризму. 

Вказані категорії фахівців навчаються за окремими навчальними 
планами. Термін навчання - 2 тижні. Після закінчення навчання вида-
ється свідоцтво встановленого зразка. 

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

ПОЛЯНСЬКИИ 
Олег Арсенович 

Кафедра гуманітарних дисциплін бере 
свій початок із створення в жовтні 1990 року 
кафедри історії культури, першим завідува-
чем якої був кандидат філософських наук, 
доцент М. М. Олексюк. У 1993-1996 рр. 
підрозділ функціонував як кафедра народо-
знавства, а з 1996 року - українознавства. 
У 1995-1999 рр. кафедрою керував кандидат 
історичних наук, доцент Д. І. Кульвановський, 
а в 1999-2006 рр. - кандидат історичних наук, 
доцент М. О. Борищак. Від 1993 року на посаді 
професора кафедри працює відомий історик, 
учасник дисидентського руху В. Я. Мороз. 
Упродовж 1993-1997рр. на кафедрі виклада-
ла професор О. М. Вацеба, а в 1994-2004 рр. 
та з 2011 р. - професор О. І. Гринів. 2006 року 
кафедру перейменовано на кафедру гумані-
тарних дисциплін, яку очолив кандидат іс-
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торичних наук, доцент Олег Арсенович По-
лянський - автор більше ніж сотні наукових 
публікацій, у тому числі 10 книжкових видань, 
зокрема навчального посібника з Грифом МОН 
України. Підготував 5 кандидатів наук, член 
Національної Спілки журналістів України, 
лауреат Всеукраїнської премії імені братів 
Лепких. При кафедрі створено навчально-ме-
тодичний кабінет, який забезпечує студентів 
програмами, навчально-методичними посіб-
никами, підручниками, електронними варі-
антами програм, текстів лекцій, навчальними 
відеофільмами, ілюстративними матеріалами. 
У навчально-методичному кабінеті кафедри 
регулярно відбуваються виставки літерату-
ри, проводяться тематичні вечори, виходить 
"Календар українознавства" тощо. 

На кафедрі працює 16 викладачів, з них -
1 доктор наук, 2 професори, 10 кандидатів наук, 
у тому числі 8 доцентів, 2 старші викладачі 
та 4 викладачі. 

На кафедрі викладаються такі навчальні 
дисципліни: історія України, філософія, со-
ціологія, політологія, релігієзнавство, основи 
риторики, професійна риторика, філософія 
науки, логіка, етика та професійна етика, ети-
ка та естетика, основи права, правознавство, 
правове регулювання туристичної діяльності. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

СТЕПАНЧЕНКО 
Наталя Іванівна 

Курси педагогіки та психології виклада-
ються з першого року існування Львівського 
державного інституту фізичної культури. 1950 
року була створена окрема кафедра "Педагогіки 
та психології" на чолі з М. П. Шумковським. 
У цей період колектив досліджує проблему 
контрольної функції свідомості за допомогою 
контролографа, автором якого був викладач ка-
федри Я. І. Цурковський - організатор і голова 
Львівського зонального товариства психологів. 

1957 року викладачі кафедри були переведені 
до складу кафедри теорії та історії фізичної куль-
тури на чолі з доцентом А. А. Тер-Ованесяном. 
1958 року було відновлено кафедру "Педагогіки 
та психології", якою завідувала доцент М. Ф. Тере-
хова. З 1965 р. до 1975 р. кафедрою керує доцент 
В. А. Євтушенко. Головною темою наукових 
досліджень кафедри була "Психологія міжосо-
бистісних стосунків у спортивних командах". 

У період від 1975 р. до 1986 р. кафедру очолює доцент Л. І. Волков. Склад 
кафедри поповнюють викладачі зі спортивною освітою, що змінює напрям 
наукових досліджень кафедри у бік психології спорту високих досягнень. 
З 1986р. по 1996р. кафедрою завідує 
професор Ю. О. Рєзніков. Виклада-
чі кафедри беруть активну участь 
у роботі Львівського зонального 
відділення товариства психологів 
та Федерації спортивних психологів 
України. Плідно працює на кафедрі 
консультантом доктор педагогічних 
наук, професор, заслужений майстер 
спорту А. А. Тер-Ованесян. Доцент 
Б. В. Турецький працює в КНГ збір-
ної СРСР з фехтування. Впродовж 
1996/97 н. р. кафедрою керує доцент 
О. В. Соломонко. 

Від 1997 року кафедру очолює 
кандидат педагогічних наук, до-
цент Наталія Іванівна Степанченко. Ю. Рєзников 
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Сьогодні на кафедрі працює 6 викладачів: 3 кандидати наук, до-
центи і 3 викладачі. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: педагогіка, психологія, 
психологія та педагогіка, основи педагогічної майстерності, психологія 
спорту, корекційна педагогіка, клінічна психологія, педагогіка спорту, 
педагогічна психологія, психологія фізичного виховання, педагогіка ви-
щої школи, психологія вищої школи, основи психокорекції, практична 
психологія. 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ 
ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

РОМАНЧУК (БОРОВСЬКА) 
Ольга Василівна 

1 вересня 1946 року навчання студентів 
на кафедрі іноземних мов новоствореного 
інституту фізичної культури розпочали ви-
кладачі М. Д. Тетюхіна та Г. І. Омелянська, 
а першим її завідувачем стала С. А. Маєв-
ська. З 1948 до 1958 року кафедру очолю-
вала М. Д. Тетюхіна, від 1958 р. - доцент 
О. П. Максименко, а 1961 року на цю посаду 
було обрано доцента, кандидата філологічних 
наук, члена Спілки письменників України 
Б. М. Гавришківа. 1969 року кафедру очо-
лила доцент Г. О. Маняко. У 1990-1996 рр. 
кафедрою іноземних мов керувала доцент, 
кандидат філологічних наук А. І. Квітковська, 
у період 1996-2003 рр. завідувачем кафедри 
була старший викладач Н. С. Гаврилишин, а у 
2003/2004 н. р. - старший викладач Г. І. Єр-
макова, у 2004-2006 рр. - старший викладач Л. М. Гошовська. 

Від 2006 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Оль-
га Василівна Боровська (Романчук). На кафедрі працює 17 викладачів, 
з них - 1 професор (С. Н. Денисенко, професор, доктор філологічних 
наук, академік Академії наук вищої школи України), 1 доцент, 4 старші 
викладачі, 11 викладачів. Викладаються такі дисципліни: іноземна мова, 
ділова іноземна мова, іноземна мова професійного спілкування, друга 
іноземна мова, латинська мова, ділова українська мова, українська мова 
професійного спрямування. 
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Тільки наука змінить світ. 

Наука в широкому розумінні 

і як розщеплювати атом, 

і як виховувати дітей... 

Микола АМОСОВ 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЛЬВІВСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 



/ - \ ііьріромЙ 
ІгіУІ держдкпій̂ нірер0па' 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Сергій 
БУБКА 

В університеті працюють понад ЗО докторів наук, професорів, 
заслужених тренерів, заслужених працівників фізичної культури та за-
служених діячів науки і техніки України; 122 кандидати наук, доценти. 
Почесними докторами (професорами) Львівського державного універси-
тету фізичної культури є відомі спортивні діячі та науковці: Сергій Бубка 
і Валерій Сушкевич, Олександр Волков і Володимир Бринзак, Станіслав 
Заборняк і Хенрик Созаньскі (Польща), Вольфганг Говін (Австралія). 
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Станіслав Вольфганг Хенрик 
ЗАБОРНЯК ГОВІН СОЗАНЬСКІ 

З 1985 року успішно працює аспірантура, яка готує фахівців ви-
щої кваліфікації для вишу та для інших навчальних закладів України. 
Продовжує багатолітні традиції спортивної науки керівник відділу ас-
пірантури кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Любов 
Ярославівна Чеховська. 

ЧЕХОВСЬКА 
Аюбов Ярославівна 

Першого липня 2011 року колегія Мі-
ністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України прийняла рішення щодо відкриття 
у Львівському державному університеті фі-
зичної культури з 2012/2013 н. р. докторан-
тури за двома науковими спеціальностями: 
24.00.01 - олімпійський і професійний спорт; 
24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення. 

Від 2000 року функціонує спеціалізо-
вана вчена рада з правом проведення за-
хистів кандидатських дисертацій за всіма 
науковими спеціальностями галузі фізичного 
виховання, спорту і здоров'я людини. За час 
її роботи понад 180 здобувачів наукового 
ступеня захистили кандидатські дисертації, 

- 95-



ЛЬВІВСЬКІЙ 
| Й | | ДЄРЖ(ІВЯ)!Й^ІІІВ€РОПЄГ 

V J G T J ФШЧПОЇ к у л ь т у р и 

що сприяло суттєвому зростанню науково-педагогічної кваліфікації 
працівників галузі. 

Гордістю університету є його випускники, які стали відомими науков-
цями, - доктори наук, професори Володимир Заціорський, Володимир 
Келлер, Сергій Вайцеховський, Олександр Сунік, Богдан Шиян, Вадим 
Запорожанов, Ігор Дегтярьов, Геннадій Горбунов, Сергій Нєвєркович, 
Мамед Джафаров, Євген Приступа, Ігор Тер-Ованесян, Віктор Завацький, 
Юрій Прімаков, Віктор Шаповалов, Володимир Мухін, Мирон Савчин, 
Ольга Жданова, Михайло Аинець, Юрій Бріскін та інші. їх імена відомі 
в Україні та за її межами. 

2008 року в складі університету утворено науково-дослідний 
інститут. 

Науково-дослідна діяльність проводиться за такими напрямами: 
1. Виконання тем державного замовлення за Зведеним планом -

12 тем, у тому числі за 4-ма темами Львівський державний університет 
фізичної культури є головною організацією. 

2. Виконання восьми ініціативних тем, затверджених вченою радою 
Львівського державного університету фізичної культури. 

3. Науково-методичний супровід збірних команд України та Львів-
ської області. 

4. Виконання госпрозрахункових тем. 

НАУКОВО-АОСЛІАНИЙ ІНСТИТУТ (HAI) 

БЕРЕЖАНСЬКИЙ 
Віктор Олегович 

2008 року створено науково-дослідний 
інститут ЛДУФК. Метою його діяльності 
є проведення наукових досліджень, створен-
ня конкурентно спроможних наукових і на-
уково-прикладних розробок, запровадження 
інноваційних технологій і забезпечення на їх 
основі поглибленої наукової та педагогічної 
підготовки фахівців у галузі фізичного вихо-
вання, спорту і здоров'я людини. У науково-
дослідному інституті, який очолює кандидат 
наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
майстер спорту В. О. Бережанський, працює 
11 науковців, з них - 2 доктори та 7 кандида-
тів наук. 
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Працівники НДІ ЛДУФК беруть участь у науково-методичному 
забезпеченні підготовки національних збірних команд України зі стріль-
би з лука, легкої атлетики, боксу та молодіжної національної збірної 
команди України з біатлону і лижних перегонів, футбольної команди 
"Карпати". 

Інститут співпрацює з Академією фізичного виховання у Вроцлаві, 
Жешувським університетом, Брестським державним університетом 
ім. О. С. Пушкіна, Харківською державною академією фізичної культури, 
Інститутом прикладних проблем математики і механіки ім. Я. Підстри-
гача НАН України (Львів), Державним науково-дослідним інститутом 
фізичної культури і спорту (Київ), Львівським державним медичним 
університетом імені Данила Галицького, Львівським національним уні-
верситетом імені Івана Франка, Національним університетом "Львівська 
політехніка", Білоруським державним університетом фізичної культури. 

В університеті функціонує редакційно-видавничий відділ, який 
готує до друку три періодичні фахові наукові видання ЛДУФК, що на-
лежать до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт у галузі фізичного ви-
ховання, спорту і здоров'я людини, та Міжнародної бази даних наукової 
літератури "Index Copernicus": 
• "Молода спортивна наука України" - збірник наукових праць з галузі 

фізичного виховання, спорту і здоров'я людини : у 4-х томах; 
• "Фізична активність, здоров'я і спорт" - науковий щоквартальний 

журнал; 
• "Спортивна наука України" - щомісячне електронне наукове видання. 

Мови видань - українська, російська, польська, англійська. 
Окрім цього, видається періодичний науково-популярний журнал 

"Здоровий спосіб життя". 

Динаміка наукових публікацій за останні три роки 

Види публікацій 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Загальна кількість виданих робіт, 
Л них 357 425 466 

- монографій 1 4 6 

- підручників 1 - 1 

- навчальних посібників 17 20 19 

- розділів у монографіях - 4 5 

- розділів у підручниках 2 1 -

- розділів у навчальних посібниках - - 10 

- наукових статей 298 346 346 

- методичних листів (посібників) 11 11 11 

- тез тощо 16 39 68 
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Оксана Ярославівна 

Видавнича справа займає особливе міс-
це в історії кожного народу, позаяк впливає 
на розвиток освіти й національної свідомості. 
Книговидання в галузі фізичної культури, 
спорту й здоров'я людини заслуговує на осо-
бливу увагу. 

Редакційно-видавничий відділ АДУФК 
створено 2005 року. Від 2005 до 2006 р. 
керівником відділу була Марта Миколаївна 
Мартинюк. З 2007 року цю посаду обіймає 
Оксана Ярославівна Борис. Завдяки само-
відданій праці справжніх фахівців своєї 
справи - редактора Єлизавети Лупиніс 
і дизайнера Станіслава Кустова - видання 
університету мають своє обличчя, свій стиль 
і характер. 

24.12.2008 р. Львівський державний уні-
верситет фізичної культури внесено до Дер-
жавного реєстру видавців, виготівників і роз-

повсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво серії ДК № 3354). 
Університет має свій видавничий ідентифікатор у системі Міжнародної 
стандартної нумерації книг ISBN - 2328. 

Основна спеціалізація відділу - навчальна, навчально-методична, 
наукова, довідкова література для вищої школи, ділова література для 
самоосвіти, допомога при підготовці авторефератів дисертацій на здо-
буття наукових ступенів кандидатів і докторів наук. Багато наших видань 
рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 
як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів. Най-
новіші з них: 
• Фізична рекреація : [навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спор-

ту]. - Л . : ЛДУФК, 2010. - 448 с. 
• Маланчук Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. - Л . : 
ЛДУФК, 2011 . - 136 с. 

• Спортивна морфологія : навч. посіб. / за ред. Ф. Музики. - Л. : 
ЛДУФК, 2011 , - 160 с. 
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Львівський державний університет; 
фізичної культури 

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, 
ЗДОРОВ'Я І СПОРТ 

• НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • 

• Львів 2010 • 

• Дрюков В. О. Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Дрю-
ков В. О.,. Шуберт В. С. - Л . : ЛДУФК, 2011. - 246 с. 

Окремий важливий напрям роботи - друковані наукові фахові 
періодичні та продовжувані видання: "Молода спортивна наука Укра-
їни" (Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інфор-
мації КВ № 15743-4212 ПР від 24.09.2009 р., постанова президії ВАК 
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СТЕПАН РЕШЕТИЛО 

СПОРТИВНО-ФІЗКУЛЬТУРНІ 
СПОРУДИ ТА О Б Л А Д Н А Н Н Я 

Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. 

Педагогічна практика 
у спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладах 
для глухих дітей 
Навчальний посібник 

Навчальний посібник 

Спортивна 
морфологія 
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Дрюков В.О., Шуберт B.C. 

Підготовка спортсменів 
у фехтуванні на шаблях 

Навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних заклад» фізичного виховання і спорту 

Ю. Павлова, Б. Виноградський 

Відновлення 

у с п о р т і 
да» 
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Яьвів '2011 
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України № 1-05/1 від 10.02.2010 р.), "Фізична активність, здоров'я 
і спорт" (Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової ін-
формації КВ № 15743-4212 ПР від 18.08.2009 р., постанова президії 
ВАКУкраїни № 1-05/2 від 23.02.2011 р.) й електронне наукове видання 
"Спортивна наука України" (постанова президії ВАК України № 2-05/6 
від 30.06.2005 р.). 

Відділ налагодив співпрацю з Видавництвом "Львівської політех-
ніки", НВФ "Українські технології", видавництвами "Сполом", "ЗУКЦ", 
"Сплайн", "Коло" (м. Дрогобич), а також творчі взаємозв'язки з Науковою 
бібліотекою та філологічним факультетом Львівського національного 
університету імені Івана Франка, кафедрою українознавства Львів-
ського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівською 
національною академією мистецтв, відділенням української мови 
та літератури гуманітарного факультету Університету імені Лоранда 
Етвеша (м. Будапешт, Угорщина), відділенням української мови та лі-
тератури Інституту слов'янської філології Сегедського університету 
(м. Сегед, Угорщина). 

Підрозділ разом із відділом інформаційного забезпечення, проф-
орієнтації та працевлаштування, приймальною комісією та відділом 
зовнішніх зв'язків проводить активну роботу щодо підготовки інфор-
маційних матеріалів для абітурієнтів. 
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Щорічно в університеті проводяться міжнародні, всеукраїнські 
регіональні та кафедральні наукові конференції ("Молода спортивна 
наука України", "Моделювання та інформаційні технології у фізичному 
вихованні та спорті", "Актуальні проблеми підготовки стрибунів у висоту", 
"Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення", 
"Фізична реабілітація - здобутки, проблеми, перспективи" тощо). 

МОЛОДА 
СПОРТИВНА 

НАУКА 
УКРАЇНИ 

2010 • 

"'»народна "аунова конференція 

МОЛОДА 
СПОРТИВНА 

НАУКА 
УКРАЇНИ 
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Інноваційна діяльність 

У . Львівському державному університеті фізичної культури вперше 
на теренах колишнього СРСР видано підручник для вищих навчальних 
закладів з Грифом М О Н України "Фізична реабілітація", який 2010 року 
вийшов третім виданням. Автора підручника, професора В. М. Мухіна, 
2006 року Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту нагоро-
дило Почесною грамотою та премією як переможця конкурсу "Краща 
книга року з фізичного виховання і спорту". 

За участі професора М. М. Линця в Україні вперше у світі було ви-
дано підручник для вищих навчальних закладів з Грифом Міністерства 
освіти і науки України "Професійний спорт" (2000). 

Книга "Спорт інвалідів" (2006), автор - професор Ю. А. Бріскін, 
також стала першим в Україні підручником для студентів вищих на-
вчальних закладів, який затвердило М О Н України. 

Перу науковців Львівського державного університету фізичної 
культури належать також і перші в Україні навчальні посібники для 
студентів вищих навчальних закладів з Грифом М О Н "Хореография 
в спорте" (2009) В. Ю. Сосіної та "Фізична рекреація" (2010) за на-
уковою редакцією ректора університету, професора Є. Н. Приступи. 

Окрім видання та впровадження в практику нових підручників і на-
вчальних посібників з нових навчальних дисциплін, фахівці Львівського 
державного університету фізичної культури лише за останні п'ять років 
отримали 9 авторських свідоцтв на винаходи та 5 патентів на корисну 
модель. 

Студентська наукова робота 

Упродовж 65-ти років студентська наука була важливим та одним 
із найуспішніших напрямів діяльності Львівського державного універ-
ситету фізичної культури. Її розвиток забезпечується нині діяльністю 
22 студентських наукових гуртків науково-технічної творчості молоді 
кафедр університету та студентського наукового товариства (керівник 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоре-
тико-методичних основ спорту М.П.Пітин). Вони нараховують понад 
200 учасників, з яких 52 задіяні у виконанні держбюджетних тем НДР 
і шість - у комплексних наукових групах з видів спорту 

Тільки упродовж 2010/2011 н. р. заплановано та проведено 134 за-
сідання кафедральних студентських наукових гуртків у вигляді консульта-
цій, експериментальних досліджень, ознайомлення з сучасною науковою 
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літературою, обговорення наукових проблем з теоретиками та практиками 
галузі знань фізичного виховання, спорту та здоров'я людини. 

Основними напрямами наукових досліджень студентів є: гуманітар-
ні аспекти фізичної культури; теоретико-методичні аспекти фізичного 
виховання різних груп населення, підготовки спортсменів, фізичної 
реабілітації та адаптивного фізичного виховання; медико-біологічні 
аспекти фізичного виховання та спортивного тренування; теоретико-
методичні аспекти розвитку туризму та рекреації. 

Кафедри Львівського державного університету фізичної культури 
проводять предметні олімпіади з 51 навчальної дисципліни та зі спе-
ціальностей олімпійський і професійний спорт, фізичне виховання, 
фізична реабілітація, туризмознавство. 

Традиційно успішними є виступи студентів Львівського державного 
університету фізичної культури у фінальних етапах всеукраїнських сту-
дентських олімпіад зі спеціальностей. Переможцями та призерами були: 

"Олімпійський і професійний спорт": Валерій Мельник, Мар'ян 
Пітин, Світлана Влінова, Неоніла Нерода, Віталій Лобасюк, Володимир 
Тенетко, Леонід Маясов, Марія Розторгуй, Христина Хіменес, Ірина 
Шелухова, Наталія Мазіна, Ольга Задорожна та ін.; 

"Фізичне виховання": Андрій Окопний, Ольга Римар, Ірина Турчик, 
Ярина Вацик, Андрій Мандюк, Олександра Фащук, Іван Посоленик та ін.; 

"Фізична реабілітація": Маріанна Бобко, Олег Блажієський, Ірина 
Наконечна, Оксана Дуб, Вероніка Соболева, Христина Чухвіцька та ін. 

Особливим надбанням студентського наукового товариства Львів-
ського державного університету фізичної культури за останній період 
є перемоги та призові місця у II етапі Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт Марії Гаваль, Поліни Водолазької, Віталія 
Надича, Галини Матвейчук, Тетяни Дух, Ірини Кріль, Олексія Мороза, 
Юрія Шаравари, Христини Хіменес, Ірини Товстоног, Андрія Деміч-
ковського, Наталії Мазіної, Анни Бабяк, Ярополка Пшика, Марії Богач, 
Вероніки Соболевої, Юлії Біляк, Євгена Курташа та ін. 

У Відкритому конкурсі Російської федерації (2007) на кращу на-
укову роботу студентів з природничих, технічних та гуманітарних 
наук напрямку "Теорія і методика фізичного виховання, спортивного 
тренування, оздоровчої і адаптивної фізичної культури. Біомеханіка", 
що проводився в Російському державному університеті фізичної куль-
тури, спорту та туризму (м. Москва), вперше взяла участь та стала 
лауреатом Марія Розторгуй. 

Значний вклад у розвиток студентської науки робить студентська 
конференція Львівського державного університету фізичної культури. 
Упродовж багатьох років вона є стартовим майданчиком для подальшо-
го наукового шляху студентів. Серед її лауреатів останніх років варто 
згадати тих, хто продовжили навчання в аспірантурі і захистили канди-
датські дисертації та реалізовують себе на викладацькій ниві: Христина 
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Шавель (Гурінович), Мар'ян Островський, Катерина Тимрук, Уляна 
Шевців, Ольга Бас, Марта Ярошик, Ярослав Свищ, Андрій Мандкж, 
Ольга Зіньків, Марія Розторгуй, Юлія Коростильова та інші. 

Міжнародна співпраця 
у . , 
J ніверситет підтримує творчі взаємозв язки з організаціями 

та вищими навчальними закладами Австралії, Білорусі, Грузії, Естонії, 
Канади, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словенії, США, 
Угорщини, Росії, Чехії. 

Від 1998 року ЛДУФК є членом Європейської мережі спортив-
ної науки, освіти і зайнятості (ENSSEE); з 2001 року - колективним 
членом Міжнародної ради здоров'я, фізичного виховання, рекреації, 
спорту і танцю (ICHPER-SD); від 2002 року - членом Асоціації ВНЗ 
фізкультурного профілю країн Східної Європи та Центральної Азії; 
з 2008 року - членом мережі "European Athlete as Student" (Швеція). 
З 2007 року наукові видання Львівського державного університету 
фізичної культури зареєстровані у Східно-Європейському бібліогра-
фічному товаристві "Index Copernicus", де їм надається рейтингова 
оцінка. 

ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЗВ'ЯЗКІВ 

БЕДРІЙ-ФЕРЦАК 
Лілія Андріївна 

Відділ зовнішніх зв'язків засновано 
2008 року Він є координаційним структур-
ним підрозділом, завданнями якого є розробка 
та впровадження стратегії міжнародної діяль-
ності університету, розширення та поглиблення 
закордонних контактів, сприяння розвиткові 
міжнародного співробітництва у сфері освіти 
та науки, забезпечення візової підтримки, 
приймання на навчання іноземних громадян 
в університеті. 

Основними завданнями відділу зовнішніх 
зв'язків є: 
• координація та здійснення обміну інфор-

мацією, встановлення зв'язків з іноземни-
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ми освітніми й науковими інституціями, 
видатними державними і громадськими 
діячами, відомими вченими, професорами 
і лекторами, а також з іноземцями, які хочуть 
навчатися в університеті; 

• організація міжнародних зустрічей, семі-
нарів, конференцій, спортивних змагань, 
підготовка та реалізація спільно з підрозді-
лами університету міжнародних договорів 
про співробітництво; 

• організація візової підтримки й навчання 
іноземних громадян в університеті та ор-
ганізація процесу легалізації дипломів 
іноземних громадян; 

• збирання, обробка й оперативне поширення 
інформації про умови навчання та стажу-
вання за кордоном, про можливості участі 
в міжнародних програмах, проектах, гран-
тах, підтримка бази даних програм обміну; 
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• надання допомоги в оформленні документів, 
пов'язаних із міжнародними обмінами, до яких 
належать відрядження та приймання науково-пе-
дагогічних працівників, співробітників, аспірантів 
та студентів для навчання та читання лекцій, про-
ведення навчально-методичної та наукової роботи, 
стажування, підвищення кваліфікації, участі у між-
народних симпозіумах, конференціях, семінарах, 
спортивних заходах; 

• приймання офіційних іноземних делегацій та окре-
мих фахівців; 

• ведення координаційної роботи в межах проектів, 
що виконуються в університеті, підтримка контактів 
із фондами та місіями, що працюють в Україні. 

Відділ проводить активну профорієнтаційну ро-
боту щодо залучення до навчання іноземних громадян. 
На сьогодні в університеті успішно навчаються іно-
земці з Польщі, Грузії, Росії, Білорусі, Іраку, Туреччини, 
Єгипту, Нігерії та Гвінеї. 

Підрозділ і науково-педагогічні працівники 
АДУФК активно працюють над програмами між-
народних грантів, зокрема з проектами Програми 
транскордонного співробітництва Польщі - Біло-
русі - України на 2007-2013 рр. 
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Моя батьківщина там, 
де моя бібліотека. 

Еразм РОТТЕРДАМСЬКИЙ 

БІБЛІОТЕКА 

СВІСТЕЛЬНИК 
Ірина Рудольфівна 

Бібліотеку як структурний підрозділ ство-
рено 1946 року. Початок її фондам було по-
кладено 500 примірниками книг, переданими 
з Державного центрального інституту фізич-
ної культури (Москва). Містилася бібліотека 
в одній невеликій кімнаті (тепер це деканат 
факультету здоров'я людини і туризму). На той 
час у ній було лише два працівники: завідувач 
бібліотеки - Слава Йосипівна Гавловська 
та Ірина Петрівна Тарапат. 

Упродовж 1946-1951 років завідува-
чі бібліотеки та працівники змінювалися: 
з 1947 року на посаді завідувача бібліотеки 
працював Олександр Іванович Тарапат, бібліо-
текарем - Олександра Михайлівна Якубенко, 
з 1948 року - Ганна Никифорівна Князькіна 
(завідувач бібліотеки) та бібліотекар Галина 

Арсентіївна Дмитрєва, яку змінила Ірина Петрівна Стернюк. 
У 50-х роках поступово надходила література: книги, брошури, періо-

дичні видання. їх було небагато, але вони інформаційно забезпечували 150 
студентів новоствореного ВНЗ. Оскільки фонди бібліотеки збільшувалися, 
1952 року прийняли ще одного бібліотекаря - Черкасову Параскевію Пе-
трівну (працювала до 1953 року). 11 листопада 1953 року Г. Н. Князькіну 
перевели на посаду бібліотекаря, а на місце завідувача бібліотеки наказом 
ректора інституту призначили Лідію Анатоліївну Рожкову. А. А. Рожкова 
мала вищу бібліотечну освіту, закінчила Харківський бібліотечний інсти-
тут, але працювала у бібліотеці ЛДІФК недовго: 1954 року звільнилася. 
Майно бібліотеки та книжковий фонд прийняла знову Г. Н. Князькіна, яка 
з 1954 року працювала разом із бібліотекарем Ярославою Михайлівною 
Салик та І. П. Стернюк (остання мала численні подяки від керівництва 
інституту за кваліфіковану роботу та якісне забезпечення навчального 
процесу, а йдучи 1969 року на пенсію, отримала Почесну грамоту). 
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На початку 60-х років значно збіль-
шилися обсяги інформаційних джерел: 
до бібліотеки надходить навчальна, наукова 
література, галузева періодика; замовля-
ється необхідна кількість літератури для 
достатнього забезпечення навчального 
процесу та тренувальної діяльності, збіль-
шується площа для самостійної роботи 
студентів - організовується читальний зал 
у побудованому гуртожитку; визначаються 
пріоритети роботи. 

У 70-х роках бібліотека інтенсивно 
розвивалася, поповнювалася книгами, спе-
ціалізованою літературою, фаховими ви-
даннями. Збільшувалася кількість студентів 
інституту, а відповідно і кількість читачів, 
зросла книговидача та кількість штатних працівників, більшість з яких 
мала вищу бібліотечну освіту. Надання якісної, оперативної, актуальної 
інформації відповідно до вимог часу, удосконалення форм і методів 
обслуговування, зміна форм інформаційної та бібліографічної робо-
ти, формування інформаційно-пошукового апарату (каталогів) - ось 
що характеризує бібліотеку цих років. Збагачення книжкового фонду 
настійливо вимагало суттєвого розширення площ, якісного та систем-
ного формування книжкового масиву, удосконалення розміщення 
літератури. У користування бібліотеці було надано нові приміщення: 
реорганізовано абонемент (дві кімнати), створено книгосховище (три 
кімнати), відділ бібліографії, який згодом переріс в інформаційно-бі-
бліографічний відділ (дві кімнати). Бібліотека отримала столи, стелажі, 
каталожні шафи тощо. 

У 70-х роках на посаду завідувача бібліотеки було призначено до-
свідченого фахівця бібліотечної справи, бібліографа за освітою Тамару 
Іванівну Карпенко, яка керувала бібліотекою з 1976 до 1996 року. 
Т. І. Карпенко працювала в бібліотеці від 1959 року, досконало знала 
її фонд, активно пропагувала бібліографічні знання, була мудрим біблі-
отекарем, виваженим керівником, бачила перспективи і внесла багато 
змін у її роботу. Завдяки її зусиллям, фонди бібліотеки стали спеціалі-
зованими, динамічно зростали, поповнювалися. Комплектування про-
водилося централізовано, а також за рахунок дарунків та книжкових 
колекцій професорів інституту. Тамара Іванівна створила належну для 
ВНЗ структуру бібліотеки, багато працювала над удосконаленням усіх 
ланок обслуговування, зокрема було уведено єдиний читацький форму-
ляр, книгозбірня проводила комплектування створених при кафедрах 
міні-бібліотек, студентських гуртожитків. Зусиллями Т. І. Карпенко була 
розроблена й деталізована бібліотечно-бібліографічна класифікація 

-109-



ЛЬВІВСЬКИЙ 
М І ДЄРЖ(ІРНИГуНІРЄРОПЄ1' 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

розділу фізичної культури і спорту утворено нові відділи бібліотеки: 
відділ комплектування та опрацювання фонду (дві кімнати), кабінет 
суспільної літератури, де зберігалися також періодичні видання. Впро-
ваджувалися нові форми роботи з читачами. Був добре сформований 
довідково-пошуковий апарат: каталоги (алфавітний, систематичний, 
службовий) та картотеки: предметна, психолого-педагогічна, картотека 
наукових праць викладачів та співробітників ЛДІФК, а згодом - карто-
тека авторефератів дисертацій (алфавітна і предметна). Як фахівець 
Т. І. Карпенко досконало знала інформацію галузі фізичної культури 
і спорту, розуміла роль книги в розвитку особистості, була незапере-
чним професіоналом, мала організаторський талант, фаховий досвід, 
була відданою бібліотечній справі людиною. Вона уперше узагальнила 
науковий досвід вищого навчального закладу, здійснила укладання бі-
бліографічного покажчика науково-дослідних та науково-методичних 
праць професорсько-викладацького складу Львівського державного 
інституту фізичної культури за період з 1946 до 1962 року; здійснюва-
ла комплектування бібліотеки багатогалузевою літературою: книгами 
з медицини, біології, хімії, педагогіки, психології, філософії, соціології, 
історії, мистецтва, політології, економіки, логіки, книгами російської, 
української, зарубіжної художньої літератури тощо. Сприяла передплаті 
галузевих періодичних видань не тільки до читальної зали головного 
корпусу бібліотеки, але й до читальних залів гуртожитків. На початку 
80-х років під керівництвом Т. І. Карпенко бібліотека активно форму-
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вала систему інформаційного забезпечення, яка передбачала удоскона-
лення форм доведення інформації до професійно-педагогічних кадрів 
і підвищення оперативності інформаційної діяльності; здійснювала 
пропаганду наукових знань шляхом розповсюдження інформаційних 
джерел серед тренерів, наукових працівників, викладачів та студентів, 
доведення теоретичних ідей до відома фахівців, які сприяли підвищенню 
їхньої кваліфікації. Уперше були проведені дні інформації та дні кафедр. 

Наприкінці 80-х років основну увагу приділяють самостійній 
роботі студентів, у зв'язку з чим зростає роль навчально-методичного 
забезпечення, а наявність необхідної навчальної літератури різних ти-
пів і призначення стає вагомим чинником якості підготовки фахівців. 
Бібліотека не стоїть осторонь цих процесів і постійно удосконалює 
методичну роботу: у рамках вивчення навчальної дисципліни "Вступ 
до спеціальності" уперше започатковано проведення лекційних і прак-
тичних занять з бібліографії (науки про опис інформаційних джерел). 
Ініціатором цього стає Т. І. Карпенко. Водночас з відкриттям 1985 року 
при АДІФК аспірантури, завдяки зусиллям директора бібліотеки, 
аспірантам читають курс бібліографічних знань: навчають правил ко-
ристування каталогами й картотеками, умінням та навичкам складання 
бібліографічного опису. Фонд бібліотеки щомісяця зростає на тисячі 
примірників, а інформаційне забезпечення навчального процесу до-
сягає рекордної кількості: кожний студент, який навчається у АДІФК, 
має навчальну, наукову літературу з предмета, що вивчає (1:1). Вели-
кими партіями надходить й періодика, фонд бібліотеки поповнюється 
не лише фаховою літературою, а й працями професорів, викладачів 
університету, які чимало зробили для розвитку галузі, зокрема відомих 
учених та спортовців університету - В. М. Андрієвського, О. Б. Суника, 
В. С. Келлера, Т. О. Третилової, А. А. Тер-Ованесяна, Г.А. Василькова, 
М. А. Джафарова, В. І. Чукаріна та інших. 

Наприкінці 80-х років автоматизовують ручну працю бібліотекарів -
у відділі абонементу встановлюють ліфт, який дозволяє піднімати книги 
та періодику із книгосховища, оптимізують інформаційне забезпечення. 
Бібліотека набуває статусу універсальної, оскільки комплектувалася 
за всіма галузями знань, і стає найбільшою галузевою книгозбірнею 
в Західному регіоні України. Штат бібліотеки в той час нараховує 28 осіб. 

90-ті роки докорінно змінюють роль бібліотеки в житті навчального 
закладу. Роками сформована система інформаційного забезпечення, 
яка чітко визначала розповсюдження наукової, навчальної, методич-
ної, організаційно-правової інформації галузі руйнується, бібліотека 
із щорічним гарантовано захищеним бюджетом для поповнення фондів 
і передплати періодичних видань опиняється в ситуації, коли впродовж 
років надходить лише до 100 примірників літератури і практично неве-
лика кількість періодичних видань. Разом зі зменшенням фінансування, 
починаючи з 1993 року, бібліотека втрачає багато приміщень: з трьох 
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кімнат в одну переводять відділ комплектування та інформаційно-
бібліографічний, зачиняє двері читальна зала в одному з гуртожитків 
(вул. Пасічна). Гострою стає проблема розміщення книжкового фонду 
і збереження його для подальшого використання; ідуть на заслужений 
відпочинок фахівці бібліотеки; руйнується її структура. 

Сьогодні фонд бібліотеки багатогалузевий, представлений п'ятьма 
мовами і налічує понад 70 тис. примірників літератури. Це - спортивна, 
навчальна, наукова, суспільна, художня література, збірники наукових 
праць, матеріали конференцій, автореферати дисертацій, періодичні 
видання та інші інформаційні матеріали. Основна частина фонду - літе-
ратура спортивної тематики. Зберігаються видання унікальні за своєю 
значущістю, зокрема фахові журнали "Теория и практика физической 
культуры" з 1946 року; книги спортивної тематики 30-40 років; рари-
тетне видання: "Энциклопедический словарь" ( Ф.Брокгауз, И.Эфрон); 
особиста картотека професора А. А. Тер-Ованесяна "Навчання в спо-
рті". Послугами бібліотеки користуються студенти інших навчальних 
закладів, зокрема Львівського національного університету імені Івана 
Франка, Львівської політехніки, Інституту економіки, бізнесу і туризму, 
Комерційної академії та багатьох інших. 

У структурі бібліотеки діють три відділи: комплектування, обслу-
говування та інформаційно-бібліографічний. Бібліотека пропонує своїм 
користувачам широкий перелік бібліографічних послуг, серед яких: надання 
бібліографічної та фактографічної інформації; підготовка бібліографіч-
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них видань на допомогу навчально-освітньому процесові та науковим 
дослідженням; опрацювання бібліографічних списків літератури для ди-
пломних, магістерських робіт та дисертацій; індексування за УДК та ББК. 

Інформаційно-бібліографічна робота є традиційною: забезпечення 
користувачів бібліографічною інформацією, підготовка науково-інфор-
маційних видань, насамперед бібліографічних покажчиків; наукова та ви-
давнича робота з бібліографування історії вищого навчального закладу 
та провідних науковців вишу. На сайті університету подано бібліографічні 
видання наукових праць ректорів, докторів наук та професорів, про-
ректорів, деканів та завідувачів кафедр. Водночас користувачам надано 
можливість скористатися електронними бібліографічними виданнями: 
покажчиком літератури іноземними мовами, тематичними покажчиками 
"Історія фізичної культури", "Вступ до спеціальності", "Спорт в українській 
діаспорі", анотованими покажчиками "Адаптивний спорт", "Олімпійська 
освіта", покажчиками друкованих праць професорсько-викладацького скла-
ду та аспірантів ЛДУФК (2006,2007,2008,2009,2010), а також списком 
спеціалізованої польської літератури (галузь фізичної культури і спорту). 

2006 року бібліотека університету зайняла 2-ге місце в огляді-кон-
курсі на кращу бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді та спорту, присвяченому 15-й річниці 
Незалежності України. 

Від 2010 року розпочато автоматизацію бібліотечних процесів, 
на основі бібліотечно-інформаційної системи "УФД-Бібліотека" форму-
ється електронний каталог, який є на сайті університету. 

Щорічно у стінах бібліотеки експонуються книжкові виставки нових 
надходжень, проводяться дні інформації, здійснюється інформаційна 
підтримка науково-практичних конференцій інституту. 

Успіхи бібліотеки — це самовіддана праця колективу. Упродовж 
багатьох років у бібліотеці працювали: О. К. Ананьєва, О. А. Ареф'єва, 
О. С. Бадьора, Н. А. Бунакова, Н. І. Бусел, Н. Б. Галас, Н. В. Гожельська, 
0 . Я. Гарджала, Н. Я. Грудзевич, О. Я. Гуменна, А. П. Гуськова, І. Є. Дац-
ко, І. А. Дідух, Н. В. Дикун, А. Б. Демко, О. І. Доплатюк, Р. В. Екстра, 
А. К. Журавльова, Н. Р. Крицька, С. В. Криштанович, С. І. Кедик, 
1. О. Корвякова, М. Є. Коцур, О. С. Кузнєцова, О. О. Лисенко, С. А. Ма-
ліновська, Т. Ф. Матвійчук, М. П. Мелешко, Н. В. Михайлова, М. М. Ми-
хонь, Н. М. Муцин, Г. 3. Огородник, М. С. Онисько, Б. Е. Петрусь, 
Р. В. Попова, Т. П. Прокопів, М. І. Сенів, Є. М. Сливка, В. П. Стадник, 
Я. А. Стасюк, К. М. Стахова, І. П. Стернюк, М. Н. Сявавко, Е. О. Трачук, 
О. Р. Трохимчук, О. М. Федишин, О. Я. Фляменбаум, Т. М. Чечуліна, 
О. А. Щербакова. 

Не забуваючи свого минулого, зберігаючи кращі традиції, вдячність 
тим, хто стояв біля джерел бібліотеки, над примноженням її надбань, за-
безпеченням інформаційних потреб студентів, викладачів, максимально 
повним забезпеченням навчально-виховного процесу й науково-до-
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слідної роботи працюють досвідчені фахівці: Н. М. Бойко, Г. В. Буряк, 
H. П. Величкович, О. Я. Глова, Н. М. Карпа, І. А. Кирилова, І. В. Ко-
цур, Г. М. Підгайна, Н. Я. Ривко, І. Я. Содома, Ю. Ю. Товт, P. І. Труба, 
У В. Цар, І. С. Шпук, X. Є. Яремчук, Н. В. Яцура та директор бібліотеки 
I. Р. Свістельник (з 1996). 

За роки, що минули, у стінах бібліотеки ЛДУФК сотні тисяч молодих 
людей прилучилися до книжкової мудрості, збагатили себе інтелекту-
ально та духовно, пройшли школу життєвого досвіду й самовизначення. 
Минають роки, події, люди, але кожний залишає свій слід, знання, уміння 
й досвід в історії бібліотеки. 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ВІДДІЛ 

ГУЛА 
Лілія Володимирівна 

Культурно-мистецький відділ засновано 
в жовтні 2007 р. Відділ ініціює та супрово-
джує організацію виховних, просвітницьких 
і культурно-мистецьких заходів університету, 
створює можливості всебічного творчого роз-
витку студентської молоді для формування ви-
сокого рівня культури, патріотизму, активної 
життєвої і громадянської позиції. Керівник 
підрозділу - Лілія Гула. 

За роки незалежності України в універси-
теті було започатковано низку нових заходів, 
до проведення яких активно долучається від-
діл. Окремі з них уже стали традиційними, 
зокрема, спортивно-виховні: легкоатлетичний 
пробіг "Від сокільства - до стрілецтва!", лег-
коатлетична смолоскипна естафета вулицями 
Львова "Вогонь пам'яті Героїв", приурочена 
до Дня Героїв, також студентські проекти: 
конкурс "Кращий студент ЛДУФК", вікторина 

"Мова - душа народу!", фестиваль патріотичної поезії і пісні "Сурми 
звитяги ЛДУФК". Серед інших заходів варто відзначити зустрічі ректора 
з кращими випускниками вишу, "Літню школу ЛДУФК" з професійного 
стажування українською мовою для фахівців профільних навчальних 
закладів галузі. 

Найуспішнішими й найзнаковішими заходами відділу є: академії 
до 135-річчя від дня народження Івана Боберського, 110-річчя з часу 
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заснування українського фізкуль-
турно-спортивного товариства 
"Січ" до 20-ї річниці Незалеж-
ності України; зустрічі з Героями 
України - політв'язнем Юрієм 
Шухевичем і письменником Ро-
маном Ьаничуком (спільно з ре-
дакційно-видавничим відділом 
та видавництвом "Срібне слово"), 
поетами Ігорем Калинцем і Богда-
ном Стельмахом, онуком провід-
ника ОУН Степаном Бандерою; 
заходи олімпійської просвіти: 
організація Олімпійського тижня 
ЛДУФК, зустрічей з олімпійцями 
Львівщини різних років тощо. 

Окремим важливим напрям-
ком діяльності відділу є участь 



О л і м п і й с ь к и й 
т и ж д е н ь 

Л Д У Ф К знаки Львівського державного 
університету фізичної культу-
ри імені Івана Боберського. 

Д и з а й н та художнє 
оформлення матеріалів пізна-
вального, виховного та про-
світницького спрямування 
до різних заходів здійснює 
Роман Скиба, літературний 
редактор - Наталія Західна. 
Відповідальна за інформа-
ційне забезпечення мате-
ріалами університетського 
сайту Наталія Піцишин. 
Мультимедійні презентації 
заходів організовує Антон 
Литвинець. 

у розробці атрибутики вишу, підготовка 
плакатів, буклетів, листівок, запрошень, 
грамот, подяк, сертифікатів, привітань, 
вітальних адрес тощо. Відділ ініціював 
і долучився до розробки почесної від-

" В і д с о к і л ь с т в а - д о стрілецтва!" 

В о г о н ь п а м ' я т і Героїв' 
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З ініціативи культурно-мистецького відділу функціонують різні 
гуртки студентської самодіяльності, зокрема: 
• вокальна студія - керівник Ольга Малерик; 
• театральний гурток - режисер Зоряна Грегорійчук; 
• літературно-мистецький гурток - керівник Іванна Литвинець. 

В університеті кожні два місяці випускається "Країна спорту" (го-
лова редколегії Іванна Литвинець, редактор-консультант Олександра 
Тимчишин). 

В І Д Д І Л ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 
(ВТЗН) 

КІНДЗЕР 
Богдан Миколайович 

Відділ було створено у квітні 1994 року 
як комплексну навчально-наукову лаборато-
рію, яку до 2002 року очолював І. Сапужак. 
Далі лабораторію реорганізували в науково-
дослідний центр під керівництвом доцента 
Б. Виноградського. 2004 року її трансформували 
в Науково-дослідну лабораторію, згодом Науко-
во-дослідну частину, які очолювали Р. Швайка, 
О. Юрків, М. Ясінський, професор В. Пятков. 
Від 2006 року ВТЗН керує Богдан Миколайович 
Кіндзер, майстер спорту (2-й дан кіокушинкай 
карате). Відділ контролює 6 комп'ютерних кла-
сів, забезпечених інтернетом. Головний корпус 
і спортивний корпус на вул. Дудаєва, 8 мають 
оптико-волоконну мережу. Загальна кількість 
комп'ютерної техніки - 209 одиниць, з них 97 задіяно в навчальному про-
цесі, 1 2 - у читальних залах, 16 кафедральних і лабораторних комп'ютерів 
призначено для роботи аспірантів та магістрантів. 

ВТЗН займається підключенням до інтернет-мережі усіх навчальних 
корпусів університету, обслуговуванням інтернет-мережі ВНЗ, здійснює 
технічний нагляд та поточний ремонт комп'ютерного обладнання. Спів-
робітники відділу забезпечують технікою проведення змагань різного 
рівня за участю спортсменів ЛДУФК, науково-практичних конференцій, 
захистів дисертацій. Надають допомогу професорсько-викладацькому 
складові університету, аспірантам, магістрантам у пошуку необхідних 
матеріалів, відеоматеріалів. Оцифровують відеоматеріали змагань з ви-
дів спорту, навчально-тренувальних зборів тощо. 
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ЛЬВІВСЬКИЙ 
{fa І деРждмтйуиівєРОПИ 

J J G G ФІЗИЧНОЇ к у л ь т у р и 

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 

ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

БАКАН 
Мирослава Любомирівна 

У жовтні 2007 року було утворено інфор-
маційно-аналітичний відділ. Основні завдання 
відділу: 

• зібрання, опрацювання й оперативне по-
ширення інформації про діяльність уні-
верситету, його підрозділів і працівників 
у засобах масової інформації та мережі 
Інтернет; 

• створення офіційного інтернет-ресурсу 
АДУФК та оперативне наповнення його 
інформацією про діяльність університету, 
його підрозділів і працівників; 

• налагодженя службової електронної пошти 
університету та забезпечення електронного 
документообігу; 

• анонсування та інформаційне забезпечення 
заходів ЛДУФК. 
У січні 2011 року відбулася реорганіза-

ція відділу у "Відділ інформаційного забез-
печення, профорієнтації та працевлаштування". До завдань відділу 
додалися такі: 
• організація і проведення профорієнтаційних заходів університету, 

підготовка наочних посібників для профорієнтаційної роботи; 
• налагодження співпраці з органами державної влади, профільни-

ми організаціями, які є потенційними працедавцями; поширення 
інформації серед студентів і випускників ЛДУФК про місця праці 
та сприяння їх працевлаштуванню. 

Підрозділ очолювали: Юрій Володимирович Крвавич (2007 - 2008), 
Назарій Володимирович Дацко (2008 - 2009). З листопада 2009 року 
керівник відділу - Мирослава Любомирівна Бакан. 

Відділ наповнює офіційну електронну публікацію університету 
з адресою у мережі Інтернет www.ldufk.edu.ua (Наказ №245-р від 08 ве-
ресня 2009 року). 

На теперішній час налагоджено контакти з інформаційними від-
ділами Обласної державної адміністрації, Н О К України у Львівській 
області, засобами масової інформації: 
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• телебачення: 12-й канал (Львів ТБ), ТРК "Люкс" телеканал ZIK; 
• газетами: Всеукраїнська спортивна газета "Спортивка" "Високий 

Г) » « у )) 

Замок, Ькспрес ; 
• інтернет-порталами: Галичина спортивна (www.galsports.com), Z1K 

(www.zik.com.ua), Захід-НЕТ (www.zaxid.net), Гал-ІНФО ^аІіпІЬ. 
com.ua), Медіастар (www.mediastar.net.ua). 
Налагодженно ділові стосунки з центральними та місцевими органа-

ми виконавчої влади, службами зайнятості і рекрутинговими агенціями, 
підприємствами, установами й організаціями (роботодавцями) тощо 
з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випус-
кників. Створено базу даних про студентів і випускників, які звернулися 
до підрозділу стосовно працевлаштування, та потенційних підприємств, 
установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників. 

сятх 

«тчи »пхотни, 

мшиасваюаіо, 
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ЛЬВІВСЬКИЙ 

і^І І лерждвнигуиіверопи' 
ФІЗИЧНОЇ культури 

В и с т а в к а "Освіта" 

Львівський державний університет 
фізичної культури 

44 
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Тільки велика мета 

народжує великі характери. 

Олександр ДОВЖЕНКО 

СПОРТИВНА СЛАВА 
ЛЬВІВСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 



ЛЬВІВСЬКІЙ 

Ш І деикщтайушвеРОіТИ 
ФІДЧпоі культуру. 

< АЙВАЗЯН Артур (14.01.1973, м. Єре-
ван, Вірменія). Стрільба кульова. Заслужений 
майстер спорту. Закінчив ЛДІФК (1995). Почав 
займатися кульовою стрільбою у 12-річно-
му віці. У 13-річному віці виконав норматив 
майстра спорту. 1989 року до Львова його 
запросив відомий тренер Л.Я. Куліков, під 
керівництвом якого Артур продовжив свої 
тренування у Львівській спортивній дитя-
чо-юнацькій школі олімпійського резерву 
(СДЮШОР). 1999 року переїхав до м. Сімфе-
рополя. Чемпіон світу в командних змаганнях 
(1994, 1998). Неодноразово здобував срібні 
(1994, 2002) та бронзові (2002) нагороди 
на чемпіонатах світу. Був чемпіоном Європи 
в командних змаганнях (1999) та особистій 
першості (2001). Срібний призер в особистих 
змаганнях (1997,2003) та в командному заліку 
(2001) чемпіонату Європи, а також бронзо-
вий призер в особистій (1999) і командній 
(2003,2004) першостях на чемпіонаті Європи. 
На Іграх XXIX Олімпіади виборов золоту на-
городу у вправі МГ-9. 

« АРЖАННІКОВА Людмила (15.03.1958, 
м. Дніпродзержинськ). Стрільба з лука. Заслу-
жений майстер спорту. Випускниця ЛДІФК 
(1989). Чемпіонка світу (1987) у складі коман-
ди СРСР, бронзовий призер світової першості 
(1989), чемпіонка Європи (1986,1987,1988) 
в особистій і командній першості. Чемпіонка 
СРСР (1984,1986), призер чемпіонату СРСР 
(1987). На Олімпійських іграх (1988) посіла 
четверте місце в особистій першості та у складі 
команди. Бронзовий призер XXV Олімпій-
ських ігор 1992 року в Барселоні в командній 
першості. Член Олімпійської збірної Голландії 
на Олімпійських іграх (1996). 

+ БАЛЬ Андрій (16.02.1959, м. Новий 
Розділ, Львівська обл.). Футбол. Заслужений 
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майстер спорту. Закінчив ЛДІФК. Чемпіон світу серед юніорів (1977). 
Перший професійний клуб - львівські "Карпати". Чемпіон СССР у складі 
"Динамо" (1981,1985,1986). Тричі належав до списку 33 кращих грав-
ців першості СССР. Володар Кубка СССР 1982,1985 p. Володар Кубка 
кубків (1986). Учасник чемпіонату світу в Іспанії 1982 року та Мексиці 
1986 року. 1990 року залишив київське "Динамо" і переїхав виступати 
в ізраїльський клуб "Маккабі". Тренер-селекціонер київського клубу 
"Динамо" (Київ, Україна) (2000 - 2001). Головний тренер полтавського 
клубу "Ворскла" (Полтава, Україна) (2001 - 2003). Від 2003 року - пер-
ший помічник головного тренера збірної України. 

БЕРЕНДЮГА Віктор (27.01.1962, м. Львів). Водне поло. Майстер 
спорту міжнародного класу (1988). Закінчив ЛДІФК (1984). Бронзо-
вий призер Ігор XXIV Олімпіади (1988), чемпіон Європи (1985,1987). 
Тренер - Г.Н. Пінський. 

БІЛУХА Наталія. Стрільба з лука. Майстер спорту міжнародного 
класу. Закінчила ЛДІФК (1992). Чемпіонка світу, посіла 5 місце на Олім-
пійських іграх (2000), багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів 
та Кубків України. 

• БІЛЯВСЬКИЙ Олександр (17.12.1953, 
м. Львів). Шахи. Міжнародний гросмейстер 
(1975). Заслужений майстер спорту СРСР 
(1990). Закінчив ЛДІФК (1976). Чотириразо-
вий переможець Всесвітніх шахових олімпіад 
(1982,1984,1988,1990) у складі збірної СРСР, 
учасник ВШО у складі збірних України та Сло-
венії, чемпіон світу (1985, 1989) та Європи 
(1983, 1989) у складі збірної СРСР, срібний 
призер чемпіонату Європи (1992) у складі збір-
ної України, чемпіон світу серед юнаків (1973), 
переможець командних першостей світу серед 
студентів (1974, 1976, 1977), чемпіон СРСР 
(1974, 1980, 1987, 1990), переможець понад 
тридцяти міжнародних турнірів. Заслужений 
тренер ФІДЕ (2004). У претендентському 
матчі за шахову корону 1983 року поступився 
майбутньому чемпіонові світу Ґаррі Каспарову. 

- 125 -



львівській 
Ш держдвнииуніверопет 

^GJGJF ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

А Б Л А Г І Н Я ЮЛІЯ. Вільна боротьба. Май-
стер спорту міжнародного класу. Студентка 
ЛДУФК. Чемпіонка Європи серед юніорів 
(2010), срібний призер юніорського чем-
піонату світу (2010), бронзовий призер 
Кубка світу (2010). Чемпіонка Європи 
(2011). Тренер - заслужений тренер Укра-
їни О. Сазонов. 

• Б О Л І Б Р У Х Євген. Велоспорт. Май-
стер спорту міжнародного класу. Упродовж 
2000 - 2004 pp. навчався у ЛДІФК. Дво-
разовий володар Кубка світу (2008,2009); 
багаторазовий призер етапів Кубка світу; ба-
гаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів 
і Кубків України; член національної збірної 
команди України. Виступає за НСБ ЛВС. 

Б О Р Ь С І Н Євген. Сучасне п'ятиборство. Майстер спорту міжнарод-
ного класу. Випускник ЛДІФК (2001). Срібний призер чемпіонату світу, 
чемпіон і бронзовий призер чемпіонатів світу серед військовослужбовців, 
дворазовий срібний призер чемпіонатів Європи, багаторазовий чем-
піон і призер чемпіонатів та Кубків України, член національної збірної 

команди України. 

< БОНДАРУК Роман. Стрільба кульова. 
Майстер спорту міжнародного класу. Студент 
ЛДУФК. Займатися стрільбою почав із десяти 
років під керівництвом заслуженого тренера 
України Володимира Івановича Псюка. Ба-
гаторазовий чемпіон і рекордсмен України, 
чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор 
у м. Пекіні (6-те місце, 2008). Підвищує свою 
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майстерність під керівництвом заслужених тренерів України Степана 
Павловича Цюпка та Василя Івановича Серединського. Срібний призер 
чемпіонату Європи (швидкісна стрільба з пістолета на 25 метрів - вправа 
МП-8, 2011). Виборов ліцензію на Олімпійські ігри в м. Лондоні. 

• ВАЩУКОксана (1989). Вільна боротьба. Майстер 
спорту міжнародного класу. Студентка ЛДУФК. Член збір-
ної команди України. Першість Європи 2006 р. (юніорки) -
V місце; першість Європи 2006 р. (кадетки) - III місце; 
першість світу 2007 р. (юніорки) - III місце; першість 
Європи 2008 р. (юніорки) - І місце; XXIX Олімпійські 
ігри 2008 р. (жінки) - 13 місце. Неодноразова чемпіонка 
і призер чемпіонатів і Кубків України 2006 - 2009 років 
серед юніорок і жінок. Чемпіонат України серед жінок 
(2010) - II м., II спортивні ігри України серед вишів 
(2010) - І м., всесвітні студентські ігри (2010) - III м., 
відкритий Кубок Росії (2010) - III м., Кубок України се-
ред жінок (2010) - III м.; чемпіонат України серед жінок 
(2011) - II м. Тренер - викладач кафедри атлетичних видів 
спорту заслужений тренер України А. І. Пістун. 

ГАЙДУК Юрій (12.07.1985). Санний спорт. Майстер спорту. 
Упродовж 2001 - 2006 рр. навчався у ЛДІФК. Багаторазовий чемпіон 
України, учасник зимових Олімпійських ігор 2006 р. в Турині, (Італія), 
учасник чемпіонатів світу, етапів Кубка світу та чемпіонатів Європи. 

• ГНАТЮК Костянтин (22.07.1992, м. Львів). 
Спортивна акробатика. Майстер спорту. Студент 

ГЛАДИШЕВА Світлана (13.09.1971, м. Уфа). Гірськолижний 
спорт. Заслужений майстер спорту. Закінчила ЛДІФК. 
Бронзовий призер чемпіонату світу 1991 року у швид-
кісному спуску. Чемпіонка СРСР, СНД, України, Росії. 
1994 року в Ліллегаммері на VII зимових Олімпійських 
іграх посіла II місце в супергіганті. Після завершення 
спортивної кар'єри живе в Росії. На Олімпійських іграх 
2006 року в Турині коментувала змагання з гірськолиж-
ного спорту на російському телеканалі "Спорт". Зараз 
є президентом Федерації з гірськолижного спорту та 
сноубордингу в Росії. 
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АДУФК. Член національної збірної команди України, дворазовий пе-
реможець першості України в чоловічих групових вправах, абсолютний 
чемпіон України (2010). Переможець XX ювілейного Міжнародного 

турніру "Зірки над Бугом", дворазовий бронзовий 
призер чемпіонату Європи в командній першості серед 
юніорів (2005, 2007), бронзовий призер чемпіонату 
Європи в особистій першості (2007), срібний призер 
чемпіонату Європи серед юніорів (2007), срібний 
призер чемпіонату світу серед юніорів (2008), фі-
наліст чемпіонату світу серед дорослих (VM., 2010), 
дворазовий володар Кубка Варшави (2009, 2010). 

< ГРАЧОВ Дмитро (5.12.1983, м. Львів). Стрільба 
з лука. Заслужений майстер спорту. Закінчив ЛДІФК 
(2005). Бронзовий призер Ігор ХХУІІІ Олімпіади 
(2004) в Афінах, чемпіон Європи (2004) в командних 
змаганнях, переможець 23 Всесвітньої універсіади 
в Таїланді. Тренери - В.В.Сидорук, В. А.Михайленко. 

^ ГРЕШТА Петро (1949, с. Наварія 
Пустомитівського р-ну. Львівської обл.). 
Веслування. Заслужений майстер спорту 
(1973). Упродовж 1970-1974 рр. навчався 
у ЛДІФК. ("Трудові резерви", Львів.) Чем-
піон світу та Європи (1973) у веслуванні 
на байдарці-двійці. Бронзовий призер чем-
піонату світу (1971). Тренер - Б. Д. Мороз. 

< ГРИГОРЕНКО Катерина (30.10.1985, 
Київська обл.). Лижні гонки. Майстер 
спорту міжнародного класу. Аспірантка 
АДУФК. Учасник Олімпійських ігор у м. Ту-
рині (Італія) та Ванкувері (Канада). На Все-
світній універсіаді 2007 p. у м. Преджелато 
(Італія) посіла 8 місце. На FIS змаганнях 
2006 p. у м. Харкові (Україна) зайняла III 
місце. 2011 року на Всесвітній універсіаді 
в Ерзурумі (Туреччина) виборола 5 медалей 
(2 срібні і 3 бронзові). Тренери - М.М. Фас-
товець, М.С. Штунь, М. Мірець. 
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ГРОМАК Юрій (23.03.1948, м.Львів - 1998). Плавання. Майстер 
спорту міжнародного класу (1968). Закінчив АДІФК (1969). Бронзовий 
призер Ігор XIX Олімпіади (1968) у комбінованій естафеті 4 х 100 м. 
Чемпіон Європи (1966) на дистанції 200 м на спині. Тренер - О.О.Кожух. 

• ГУСЯК Ірина (1990). Вільна боротьба. 
Майстер спорту міжнародного класу. Студент-
ка ЛДУФК. Член збірної команди України. 
II призерка чемпіонатів Європи 2009 року 
серед юніорок і серед жінок. Неодноразова 
чемпіонка і призерка чемпіонатів і Кубків 
України та міжнародних турнірів серії Гран-
прі 2005 - 2008 рр. серед юніорок і жінок. 
Чемпіонат України 2010 р. - І м., II спортивні 
ігри України 2010 р. - І м., Кубок світу серед 
жінок (м. Нанджинг, Китай) 2010 р. - III м., 
чемпіонат Європи серед юніорок (Болгарія) 
2010 р. - III м.; чемпіонат України 2011 р. -
II м., Кубок світу із серії Гран-прі (м. Мінськ, 
Білорусь) 2011 р. - І м. Тренер - заслужений 
тренер України О. 3. Скобельський. 

• ДЕМ'ЯНЮК Дмитро (30.06.1983, 
м. Львів). Легка атлетика. Майстер спорту 
міжнародного класу. Студент ЛДУФК. Чемпіон 
України, учасник Олімпійських ігор (Пекін, 
2008), чемпіонатів світу та Європи з легкої 
атлетики. Переможець командного чемпіонату 
Європи з легкої атлетики 2011 року. Тренер -
В.І. Лебедюк. 

• ДІДЕНКО Надія (07.03.1986, м.Івано-Франківськ). Фри-
стайл. Майстер спорту міжнародного класу. Закінчила АДІФК 
(2008). 2006 року на зимових Олімпійських іграху Турині (Іта-
лія) виборола 20-те місце, а також цього року стала чемпіонкою 
світу серед юніорок. На етапі Кубка світу у США посіла V місце, 
багаторазова чемпіонка України, переможець чемпіонату Чехії 
(літнього) 2008 року Перший тренер - О.Ю. Пічугін. 

- 129 -



оьаво*»! 
U I лерждгагаі̂ ніверопет 

ФІЗИЧНОЇ культури 

< ДОСАЄВ Фарид (6.03.1933, м. Сталінград). Плавання. 
Майстер спорту (1950). Член збірної команди СРСР (1953). 
Переможець І Спартакіади народів СРСР (1956). Учасник 
Ігор XVI Олімпіади (1956) у Мельбурні (Австралія). Закінчив 
ЛДІФК (1956). Упродовж 1958-1966 рр. працював на Держ-
телерадіо України, далі 11 років - коментатором спортивних 
програм на Держтелерадіо СРСР у Москві. З 1979 р. - на Держ-
телерадіо України, коментатор творчого об'єднання "Спорт" 
Національної телекомпанії України. 

* ДРЕБОТ Сергій (16.05.1987, м. Івано-Фран-
ківськ). Дзюдо. Майстер спорту міжнародного 
класу. Аспірант ЛДУФК. З 2005 року член збірної 
команди України. Чемпіон світу (2011). 

^ ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Олег (15.08.1986). Санний спорт. 
Майстер спорту. Закінчив ЛДУФК (2009). Разом з Романом 
Язвінським становили молодіжну пару. Учасник зимових 
Олімпійських ігор 2006 р. в Турині (Італія). Багаторазовий 

• ЄПІЕЄВ Володимир (7.05.1958, с. Нова Зоря 
Ононського р-ну Читинської обл.). Стрільба з лука. 
Заслужений майстер спорту Випускник ЛДІФК 
(1990). Бронзовий призер XXIV Олімпійських 
ігор у Сеулі (1988), чемпіон світу (1987), чемпіон 
Європи (1982, 
1983), срібний 
призер чемпі-
онату Європи 
(1988). Тренер 
н а ц і о н а л ь н о ї 
команди Порту-
галії зі стрільби 

з лука (1993-1995). Пре-
зидент Федерації стрільби 
з лука Росії. Віце-президент 
Європейського та Серед-
земноморського союзу 
стрільби з лука (ЄМАи) . 
Член виконкому Міжна-
родної федерації стрільби з лука (БІТА). 

- 130 -



чемпіон України, учасник чемпіонатів світу, етапів Кубка 
світу та чемпіонатів Європи. Нині тренер із санного спорту 
СДЮШОР "Беркут" у Львові. 

• ЗАУЛІЧНИЙ Ростислав (6.09.1968, м. Львів). Бокс. 
Заслужений майстер спорту (1992). Закінчив ЛДІФК (1992). 
Срібний призер Ігор XXV Олімпіади (1992). Бронзовий 
призер чемпіонату Європи (1993). Тренер - П.А. Василюк. 

ЗИМЕНКО Володимир. Стрільба стендова. Заслуже-
ний майстер спорту. Випускник ЛДІФК (1974). Пер шии 
чемпіон світу з радянських спортсменів у вправі траншейний стенд 
(1962), бронзовий призер чемпіонату світу (1966). 

ІВАНОВ Леонід. Сучасне п'ятиборство. Заслужений майстер спор-
ту. Закінчив ЛДІФК (1975). Чемпіон світу в команді (1971), бронзовий 
призер чемпіонатів світу (1973, 1975), володар Кубка Європи (1977), 
багаторазовий чемпіон колишнього Союзу й України. 

• ІВАНЧУКВасиль (і8.03.1969, с. Копичинці 
Тернопільської обл.). Шахи. Міжнародний гросмей-
стер. Закінчив ЛДІФК (1993). Чемпіон Європи серед 
юнаків (1987), абсолютний чемпіон Європи (2004), 
чемпіон світу у складі збірної СРСР (1989) та збір-
ної України (2001), чемпіон світу з блискавичної 
гри (2007), віце-чемпіон світу (2002), переможець 
Всесвітніх шахових олімпіад (1988,1990,2004,2010), 
володар шахового "Оскара" як кращий шахіст світу 
(1991, 1995), володар звання "Шаховий Гетьман" 
України. Обирався кращим спортсменом Львова 
(1996,2001,2002,2004,2007). 2011 року нагороджений орденом князя 
Ярослава Мудрого IV ступеня. 

• ІВАШКО Маркіян (1979, м. Львів). Стріль-
ба з лука. Заслужений майстер спорту. Випускник 
ЛДУФК (2002). Найкращий спортсмен Львова 
(2006), учасник Олімпійських ігор (2008), чемпіон 
світу в команді (2005), чемпіон Європи (2006,2010), 
віце-чемпіон світу (1999, 2006) та Європи (2008), 
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< КАЛІНІЧЕНКО Микола. Стрільба кульова. Заслуже-
ний майстер спорту. Випускник ЛДІФК (1960). Кандидат 
педагогічних наук, доцент ЛДУФК. Чемпіон світу (1954), 
заслужений тренер України. Керівник комплексної на-
укової групи при збірній команді СРСР зі стрільби з лука. 
Конструктор спортивної зброї, зокрема лука, виробництво 
якого започатковано на львівській лижній фабриці "Динамо". 

бронзовий призер чемпіонату Європи (2010), рекордсмен 
світу, багаторазовий чемпіон України. 

• КАР ДАЛІ Василь(і4.01.1973, 
м. Львів). Футбол. Майстер спорту. За-
кінчив ЛДІФК. Вихованець Д Ю С Ш 
(Стрий) і СДЮШОР "Карпати" Львів 
(тренер - А. У Карімов). Грав за "Карпа-
ти" (Львів), "Маккабі" (Хайфа), "Чорно-
морець" (Одеса), "Динамо" та "Арсенал" 
(обидва - Київ) і "Львів". Провів 14 ігор 
за збірну України. П'ятиразовий чемпіон України, триразовий володар 

Кубка України, а також півфіналіст Ліги чемпіонів сезону 
1998/99. Увійшов до неофіційного списку "33 найкращих" 
за версією газети "Команда" 1999 року. 

< КІСЬ Андрій (27.05.1982). Санний спорт. Майстер 
спорту. Здобув другу вищу освіту у ЛДУФК. Неодноразовий 
чемпіон України в парі з Юрієм Гайдуком. Учасник Олімпій-
ських ігор у Турині та Ванкувері. 

КОЗІНА Нонна. Стрільба з лука. Майстер спорту 
міжнародного класу. Закінчила ЛДІФК (1964). Перша ра-
дянська чемпіонка світу (1969), багаторазова чемпіонка 
й рекордсменка світу та Європи. Чемпіонка СРСР (1964, 
1965, 1968, 1969). 

^ КОРОСТИЛЬОВА Юлія. Стрільба кульова. Майстер 
спорту міжнародного класу. Закінчила аспірантуру ЛДУФК, 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафе-
дри стрільби та технічних видів спорту. Дворазова чемпіонка 
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Європи в командному заліку (2004, 2007); триразова 
бронзова призерка чемпіонатів Європи в командному 
заліку (2003,2008,2009); посіла X місце на Олімпійських 
іграх (2004); чемпіонка (2007) та бронзова призерка 
(2011) Всесвітніх універсіад; рекордсменка України; член 
національної збірної команди України. 

• КОТЕЛЬНИК Андрій (29.12.1977, м.Львів). Бокс. 
Заслужений майстер спорту України (2000). Аспірант 
ЛДУФК. Срібний призер Ігор XXVII Олімпіади (2000), 
чемпіон Європи (1995). Чемпіон світу з професійного 
боксу за версією \\ПЗА і ШВО у вазі 63,5 кілограма. Тре-
нер - Д.Д. Сосновський. 

• КУТЕНКО Юрій (8.07.1932, м. Ворошиловград 
(тепер Луганськ) - 13.12.2003, м. Львів). П'ятиборство. 
Закінчив ЛДІФК (1955). Рекордсмен світу в легкоатлетич-
ному п'ятиборстві, рекордсмен Європи в десятиборстві, 
учасник Олімпійських ігор у Мельбурні (1956) та Римі 
(1960). Один із найпопулярнішихлегкоатлетів світу 50-х -
60-х років, визнаний кращим легкоатлетом Львівщини 
XX сторіччя. Тренер - заслужений тренер СРСР Д.І. Об-
баріус. Після закінчення спортивної кар'єри підполковник 
Ю.К. Кутенко керував розвитком спорту в спортивному 
клубі армії Прикарпатського військового округу. 

Ім'ям Юрія Кутенка названо комплексну дитячо-
юнацьку спортивну школу у м. Львові. 

• ЛЕДНЬОВ Павло (25.03.1943, м. Горький, Ро-
сія - 23.11.2010, м. Москва). Сучасне п'ятиборство. 
Заслужений майстер спорту (1972). Закінчив ЛДІФК 
(1969). Чемпіон Ігор XX та XXII Олімпіад (1972, 
1980) у командній першості. Срібний призер Ігор XIX 
Олімпіади (1968) в командній першості та Ігор XXI 
Олімпіади (1976) в особистій першості, бронзовий при-
зер Ігор XIX, XX та XXII Олімпіад (1968, 1972, 1980) 
в особистій першості. Чемпіон світу в особистій (1973, 
1974,1975,1978) та в командній першості (1965,1966, 
1974). Срібний призер (1977) в особистій першості, 
бронзовий призер (1975, 1978) у командній першості. 
Головний тренер збірної СРСР (1981 - 1987). Лауреат 
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Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість олім-
пійських нагород. Тренери - Ф.С. Кота, А.П. Чикаєв. 

ч ЛЕОНКІН Дмитро (16.11.1928, с. Мис Доброї 
Надєжди Рязанської обл. - 1980, м. Львів). Спортивна 
гімнастика. Майстер спорту (1951). ЗакінчивЛДІФК. 
Чемпіон Олімпійських ігор у командному заліку (1952), 
бронзовий призер у вправі на кільцях (1952). Чемпіон 
СРСР у вільних вправах (1952,1954), вправах на кільцях 
(1951), срібний призер у вільних вправах (1953,1958) 
і опорних стрибках (1954), у вправах на кільцях (1954) 
і опорних стрибках (1953). 

+ ЛЕСЬКІВ Леся (17.10.1963, с. Бабирці Ро-
гатинського р-ну Івано-Франківської обл.). Стрільба 
кульова. Заслужений майстер спорту (1994). Закінчила 
ЛДІФК (1985). У1982,1990і2002рр. ставала чемпі-
онкою світу в командних змаганнях, а 1982 і 1994 р. 
була чотириразовою срібною призеркою в командній 
та в особистій першості. У 1982, 1994, 1998, 2002, 
2003 рр. виборювала бронзові нагороди на чемпіо-
натах світу в командних змаганнях (1983,1993), була 
срібною призеркою в командній першості (1985, 
1993,1995, 1997, 2001, 2003), а також чотириразо-

вою бронзовою призеркою в особистій першості та командних змаганнях 
(1983,1993,1999). Тренер - заслужений тренер України В. П. Височін. 

ЛОГІНОВА Ольга (3.02.1966). Гірськолижний 
спорт. Майстер спорту міжнародного класу. Упродовж 
1992-1996 рр. навчалася у ЛДІФК. Неодноразова чем-
піонка СРСР та України. На зимових Олімпійських іграх 
1994 р. в Ліллегаммері (Норвегія) виступала на змаган-
нях із швидкісного спуску (37-ме місце), у супергіганті 
(40-ве) та в комбінації (18-те). 

^ МАКУЦ Богдан (4.04.1960, м.Львів). Спортив-
на гімнастика. Заслужений майстер спорту (1980). 
Закінчив ЛДІФК (1984). Суддя міжнародної категорії 
(1995). Чемпіон Ігор XXII Олімпіади (і 980) у командній 
першості. Чемпіон світу (1979,1981) у командній пер-
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шості, срібний призер у багатоборстві (1981) і в командній 
першості (1983), бронзовий призер у вправах на кільцях 
(1981) і в опорному стрибку (1981). Багаторазовий чемпіон 
Європи (1979,1981). Тренер - Є.А.Пайтра. 

МІНДІРГАСОВ Сергій (14.11.1959, м. Луганськ). 
Фехтування на шаблях. Заслужений майстер спорту (1988). 
Закінчив ЛДІФК (1981). Чемпіон світу в особистих змаганнях 
1986 р. Чемпіон світу в командних змаганнях (1986, 1987, 
1988, 1989, 1990). Срібний призер Ігор XXIV Олімпіади 
(1988). Тренер - В.С.Шуберт. 

• МАРЦИНКІВ Степан (17.08.1963, м. Львів). 
Спортивна гімнастика. Майстер спорту міжнародного класу 
(1984). Закінчив ЛДІФК (1987). Чемпіон СРСР у вправах 
на коні (1984), срібний призер Кубка СРСР у багатоборстві 
(1984), у вправах на коні (1982) і кільцях (1984), бронзовий 
призер Кубка СРСР у багатоборстві (1982). 

• МАЦЬОЦЬКА Богдана (27.08.1989). Гірсько-
лижний спорт. Майстер спорту. Упродовж 2006 - 2011 
рр. навчалася у ЛДУФК. 2010 року брала участь у зимових 
Олімпійських іграх у Ванкувері (Канада). 2011 року -
у Всесвітній зимовій універсіаді в Ерзурумі (Туреччина). 
Багаторазова чемпіонка України та учасниця етапів Кубка 
світу й міжнародних змагань. 

• МОСКВА Андрій (30.01.1990, м. Львів). 
Спортивна акробатика. Майстер спорту. Студент 
ЛДУФК. Член національної збірної команди 
України, дворазовий переможець першості Укра-
їни в чоловічих групових вправах, абсолютний 
чемпіон України (2010). Переможець XXювілей-
ного Міжнародного турніру "Зірки над Бугом", 
дворазовий бронзовий призер чемпіонату Єв-
ропи в командній першості серед юніорів (2005, 
2007), бронзовий призер чемпіонату Європи в особистій першості (2007), 
срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів (2007), срібний призер 
чемпіонату світу серед юніорів (2008), фіналіст чемпіонату світу серед 
дорослих (VM., 2010), дворазовий володар Кубка Варшави (2009,2010). 
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< МУЗИЧУК Анна. Шахи. Гросмей-
стер. Студентка ЛДУФК. Чемпіонка Європи 
серед жінок з бліцу (2007), віце-чемпіон-
ка Європи серед жінок зі швидких шахів 
(2007) , чемпіонка України серед жінок 
(2003), чемпіонка світу серед дівчат до 20 
років (2010), чемпіонка світу серед дівчат 
до 16 років (2005), шестиразова чемпіонка 
Європи серед дівчат у різних вікових кате-
горіях (1996, 1998, 2000, 2002, 2003 і 2004), 
чемпіонка України серед дівчат (2000, 2002, 
2004), багаторазова призерка першостей 
України, Європи і світу в різних вікових 
категоріях, чемпіонка Росії, Німеччини, 
Словенії, Хорватії, Франції серед клубних 
команд, призерка чемпіонатів Росії, Ні-
меччини, Словенії, Хорватії, Туреччини, 
Сербії, Угорщини серед клубних команд, 
чемпіонка клубного Кубка Європи в складі 
команди "Монте-Карло" (2010), срібний 
призер клубного Кубка Європи в складі 
команди "ABC" (2007), бронзовий призер 
клубного Кубка Європи в складі коман-
ди "ABC" (2006) та команди "Подгоріца" 
(2008), бронзовий призер І турніру Гран-
прі ФІДЕ серед жінок (2011), срібний при-
зер II турніру Гран-прі ФІДЕ серед жінок 
(2011). На сьогодні - одна з найсильніших 
шахісток світу. 

^ МУНТЯН Тетяна (7.03.1968, м. Чер-
нівці). Стрільба з лука. Заслужений майстер 
спорту. Закінчила ЛДІФК (1991). Учасниця 
Олімпійських ігор (1988) , нагороджена 
орденом "За заслуги III ступеня", двора-
зова чемпіонка світу, чемпіонка Європи, 
неодноразова рекордсменка світу, тренер 
національної жіночої збірної зі стрільби 
з лука України (2009 - 2010). 
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• НЕМШИЛОВ Володимир (28.04.1949, 
м. Сочі, Краснодарський край, Росія). Плавання. 
Майстер спорту міжнародного класу (1968). Закінчив 
ЛДІФК (1970). Бронзовий призер Ігор XIX Олімпіади 
(1968) у комбінованій естафеті 4 х 100 м. Бронзовий 
призер чемпіонату Європи (1970- 1973). Тренер -
М.А. Кофнер. 

• ОСТАПЧУК Юлія. Вільна боротьба. Майстер 
спорту міжнародного класу. Студентка ЛДУФК. Член 
збірної команди України. Першість Європи 2003 р. 
(кадетки) - III місце; першість Європи 2004 р. ( ка-
детки) - V місце; першість Європи 2005 р. (кадетки) -
І місце; чемпіонат Європи 2006 р. (жінки) - IX місце; 
чемпіонат Європи 2007 р. (жінки) - V місце; першість 
Європи 2007 р. (юніорки) - І місце; першість світу 
2007 р. (юніорки) - І місце; чемпіонат світу 2007 р. 
(жінки) - V місце - олімпійська ліцензія; Кубок сві-
ту (командний) 2008 p. - V місце; першість Європи 
2008 р. (юніорки) - І місце; XXIX Олімпійські ігри 
2008 р. (жінки) XI місце. Неодноразова чемпіонка 
України серед кадеток, юніорок і жінок 2005-2009 
років. Чемпіонат України 2009 p. - І м.; відкритий Ку-
бок Росії (2010) - 1 м., чемпіонат Європи серед жінок 
(2010) - III м., - II спортивні ігри України серед вишів 
2010 p. - 1 м., чемпіонат світу серед студентів (2010) -
І м.; чемпіонат України 2011р. - 1 м., чемпіонат Європи 
(2011) - ї м . Тренер - викладач кафедри атлетичних 
видів спорту, заслужений тренер України А. І. Пістун. 

• ПАЛЕХА Катерина (20.09.1980, 
м. Львів). Стрільба з лука. Майстер спорту 
міжнародного класу (1998). Заслужений 
майстер спорту (2001). Закінчила ЛДІФК 
(2002). Бронзовий призер чемпіонатів світу 
(2001 - в індивідуальному заліку, 2003 -
у командному). Чемпіонка Європи (1998, 
2002, 2004) у командних змаганнях, сріб-
ний призер (2000) в особистих змаганнях, 
бронзовий призер у командних змаганнях. 
Тренери - Т.О. Образцова, C.B. Антонов. 
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• П А Н К Р А Ш К І Н Віктор (1958-1993) . 
Баскетбол . Заслужений майстер спорту. 
1978 року вступив до ЛДІФК. Спортивну кар'єру 
почав у Львові. Олімпійський чемпіон (1988, 
Сеул), десятиразовий чемпіон СРСР у складі 
Ц С К А (Москва) . Тренери - М.Л. Резніков, 
Ю.М. Сльозкін. 

ПАНЧЕНКО Данило (15.08.1973). Санний 
спорт. Майстер спорту міжнародного класу. Упро-
довж 1992-1996 рр. навчався у ЛДІФК. На XVIII 
зимових Олімпійських іграх 1998 р. в Нагано (Япо-
нія) виборов 11 місце. Неодноразовий чемпіон 
України, на чемпіонатах світу 1995 та 1996 р. посів 
шосте місце. Після закінчення спортивної кар'єри 
емігрував до СІПА. 

< ПЕНЯК Йосип 
(31.05.1984, м.Ужгород). Сноу-
бординг. Майстер спорту між-
народного класу. Аспірант ЛДУФК. Учасник зимових 
Олімпійських ігор 2010 р. у Ванкувері (Канада). Ба-
гаторазовий чемпіон України, призер і переможець 
етапів Кубка Європи та міжнародних змагань, учасник 
чемпіонату світу, переможець фіналу Кубка Європи 
2009 р. На Всесвітній зимовій універсіаді 2011 р. 
в Ерзурумі (Туреччина) посів 7-ме місце. Тренер -
Й. Пеняк (старший). 

ПЕТРІВ Олександр. Стрільба кульова. За-
служений майстер спорту. Випускник ЛДУФК (2009). 
Переможець Ігор XXIX Олімпіади в Пекіні (2008) 
у вправі МП-8 з олімпійським рекордом. Дворазо-
вий бронзовий призер чемпіонатів світу; чемпіон, 
срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу серед 
військовослужбовців; переможець етапу Кубка світу; 
чемпіон, п'ятиразовий срібний та бронзовий призер 
чемпіонатів Європи; багаторазовий чемпіон Украї-
ни; рекордсмен України; член національної збірної 
команди України. 
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• ПІДГРУШНА Олена (9.01.1987, м. Тернопіль). 
Біатлон. Майстер спорту міжнародного класу Аспірант 
ЛДУФК. Переможниця етапу Кубка світу 2009 р. в Ру-
польдингу (естафета), бронзова призерка чемпіонату світу 
серед юніорів та юнаків 2006 р., срібна призерка чемпі-
онату Європи 2007 р. серед юніорок, золота медалістка 
у складі естафетної команди чемпіонату Європи 2009 року 
(м. Уфа, Росія), срібна медалістка у складі естафетної 
команди чемпіонату Європи 2010 року (м. Отепя, Есто-

нія). На чемпіонаті світу 
2011 року в Ханти-Ман-
сійську здобула "срібло" 
в естафеті 4x6 км. Перший 
і теперішній тренер - І. Починок. 

<« П О Д Г Р У Ш Н А Х р и с т и н а 
(12.08.1977, м. Львів). Гірськолижний 
спорт. Майстер спорту. Упродовж 1995 -
1999 рр. навчалася у ЛДІФК. Неодно-
разова чемпіонка України, учасниця 
зимових Олімпійських ігор 1994 р. в Ліл-
легаммері (Норвегія), чемпіонатів світу 
та Всесвітніх універсіад. Переможець 
відкритої першості Росії. 

• ПЕЦУХ Роман (10.06.1989, 
м. Львів). Спортивна акробатика. Май-
стер спорту. Закінчив ЛДУФК (2010). 
Член національної збірної команди Укра-
їни, дворазовий переможець першості 
України в чоловічих групових вправах, 
абсолютний чемпіон України (2010). Пе-
реможець XX ювілейного Міжнародного 
турніру "Зірки над Бугом", дворазовий 
бронзовий призер чемпіонату Європи 
в командній першості серед юніорів 
(2005, 2007), бронзовий призер чем-
піонату Європи в особистій першості 
(2007), срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів (2007), сріб-
ний призер чемпіонату світу серед юніорів (2008), фіналіст чемпіонату 
світу серед дорослих (V м., 2010), дворазовий володар 
Кубка Варшави (2009, 2010). 
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< ПОЧКАЛОВА Анфіса (1.03.1990, м. Львів). 
Фехтування на шпагах. Заслужений майстер спорту 
України (2010) . Студентка ЛДУФК. Бронзовий 
призер чемпіонату Європи ( 2 0 0 7 ) та срібний 
призер серед юніорів (2009) . Бронзовий призер 
чемпіонату світу серед юніорів (2009). Абсолютна 
чемпіонка Кубка світу (2008 - 2009) та бронзо-
вий призер (2010) . Бронзовий призер чемпіона-
ту світу (2009) . Тренери - A.B. Орліковський, 
З.С. Семеряк. 

• П Р О К О П Е Н К О Георгій 
(21.02.1937, с. Кобеляки Полтавської 
обл.). Плавання. Заслужений майстер 
спорту (1964). Закінчив ЛДІФК (1959). 
Срібний призер Ігор XVIII Олімпіади 
(1964) на дистанції 200 м брасом. Чем-
піон Європи (1962) на дистанції 200 м 
брасом, дворазовий чемпіон Європи 
(1966) на дистанції 200 м брасом і в 
комбінованій естафеті 4 х 100 м. Багато-
разовий рекордсмен Європи. Тренер -
О.А.Ткаченко. 

<4 РАЦ Василь (угор. Яасг Ьавгіо; 25.03. 1961, 
с. Фанчикове Закарпатської обл.). Футбол. Заслуже-
ний майстер спорту СРСР. Закінчив ЛДІФК. Чемпіон 
Радянського Союзу (1981,1985,1986,1990). Володар 
Кубка СРСР (1982, 1985, 1987, 1990). Чемпіон Угор-
щини (1992, 1993). Володар Кубка кубків (1986). Ві-
це-чемпіон Європи (і988).Учасникчемпіонатів світу 
(1986 і 1990). Один з кращих півзахисників "Динамо" 
(Київ) та збірної СРСР. Виступав за "Карпати" (Львів) 
(1978-1980), "Локомотив" (Вінниця) (1980-1981), кра-
щі роки футболіст провів у "Динамо" (Київ) (1981-1989, 
1990, 1991), грав за "Еспаньол" (Барселона) (1989), 

"Ференцварош" (Будапешт) (1991-1992). У сезоні 1996-1997 рр. пра-
цював другим тренером "Ференцвароша". З вересня до грудня 2007 року 
обіймав посаду асистента тренера в київському "Динамо". 
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• Р О М А Н Я К Ростислав (12.03.1992,м.Львів). 
Спортивна акробатика. Майстер спорту. Студент ЛДУФК. 
Член національної збірної команди України, дворазовий 
переможець першості України в чоловічих групових впра-
вах, абсолютний чемпіон України (2010). Переможець 
XX ювілейного міжнародного турніру "Зірки над Бугом", 
дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи в ко-
мандній першості серед юніорів (2005,2007), бронзовий 
призер чемпіонату Європи в особистій першості (2007), 
срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів (2007), 
срібний призер чемпіонату світу серед юніорів (2008), 
фіналіст чемпіонату світу серед дорослих (V м., 2010), 
дворазовий володар Кубка Варшави (2009, 2010). 

+ С А В І Н В а л е р і й 
(21.06.1951, Сахалінська обл., Ро-
сія) . Стрибки на лижах із трампліна. 
Майстер спорту міжнародного класу. 
Закінчив ЛДІФК. Неодноразовий 
чемпіон України, 
СРСР, Спартакіади 
народів СРСР. На зи-
мових Олімпійських 
іграх у Сараєво посів 
31 -ше місце у стриб -
ках із 70-метрового 
трампліна. Нині -
майор запасу МВ Є. 

• С А Ф Р О Н О В В о л о д и м и р (9.09.1951, м.3е-
ленодольськ, Росія). Спортивна гімнастика. Майстер 
спорту міжнародного класу (1975). Закінчив ЛДІФК 
(1977). Срібний призер чемпіонату світу в командному 
заліку (1974). Бронзовий призер Кубка світу у вільних 
вправах (1975) і опорних стрибках (1975). 

• С И Д О Р У К Віктор. Стрільба з лука. Заслуже-
ний майстер спорту. Випускник ЛДІФК (1960). Пер шии 
чемпіон СРСР (1963), абсолютний чемпіон міжнародних 
змагань "Ігри Ганефо" (Індонезія, 1963), чемпіон Євро-
пи (1970), чемпіон світу (1973). Один із найвідоміших 
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тренерів світу, заслужений тренер України - наставник 
збірних СРСР, головний тренер збірних Іспанії (чем-
піони Олімпійських ігор у м. Барселоні, 1992), Італії 
(бронзові призери Олімпійських ігор у м. Атланті, 1996) 
і нині України (бронзові медалі на Олімпійських іграх 
у м. Афінах, 2004; індивідуальне золото на Олімпійських 
іграх у м. Пекіні, 2008). Президент Федерації стрільби 
з лука України 2000 - 2009 рр. 

< С К Р Я Б І Н М и к о л а (і7.12.1978, м.Львів). Гір-
ськолижний спорт. Майстер спорту. Упродовж 1996-2000 
рр. навчався у А ДІФК. Неодноразовий чемпіон України, 
найкращий гірськолижник останнього десятиліття. Брав 
участь у зимових Олімпійських іграх 1998 року в Нагано 

(Японія), 2002 р. у Солт-Аейк-Сіті (СИГА) і 2006 р. в Турині (Італія). 

• С Л І В І Н С Ь К И Й Михайло 
(5.02.1970, м. Добротвір Львівської 
обл.). Веслування. Заслужений майстер 
спорту (1989). Закінчив ЛДІФК (1994). 
Срібний призер Ігор XXIV та XXV Олім-
піад (1988, 1992) у веслуванні на каное-
одиночці. Чемпіон світу (1989, 1990, 
1991). Останнім часом виступає за ко-
манду Польщі, в якій став чемпіоном 
і призером чемпіонатів світу та Європи. 
Тренери - Н.А.ПІтипуляк, П.Р.Браташ. 

С М И Р Н О В Микола (27.02.1961, 
м. Львів). Водне поло. Заслужений майстер спорту (1988). Закінчив 
ЛДІФК (1984). Бронзовий призер Ігор XXIV Олімпіади (1988) . Чемпіон 
світу (1982), бронзовий призер (1986). Чемпіон Європи (1983,1985), 
срібний призер (1981). Тренери - Ю.З. Скловський, Г.Н. Пінський. 

СПІРІДОНОВ Сергій (15.10.1915, м. Луганськ - 2000, м. Калінін-
град, Росія). Вільна боротьба. Заслужений майстер спорту СРСР (1940). 
Заслужений тренер СРСР (1962). З 1946 до 1951 р. - викладач кафедри 
фізичного виховання ЛДІФК. Упродовж 1952-1962 рр. завідував кафедрою 
боротьби і важкої атлетики, з 1962 р. до 1973 р. - старший викладач кафедри 
боротьби і важкої атлетики, а з і 973 року до 1987 року - доцент кафедри. 
Чемпіон СРСР з греко-римської боротьби (1939,1947,1948); II призер 

і/ \ ЛЬВІВСЬКИЙ 
І МІ аерждвпий̂ ніверсти' 
« Й » ^ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
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(1935,1940,1949); III призер (1936,1938,1953,1957). 13-разовий чемпіон 
України з греко-римської боротьби, чемпіон України з вільної боротьби 
(1947). Підготував 26 майстрів спорту, у тому числі заслуженого майстра 
спорту СРСР, дворазового чемпіона світу Сергія Рибалко. 

• СТАНКОВИЧ Василь (25.04.1946, м. Іршава Закарпат-
ської обл.). Фехтування на рапірах. Заслужений майстер спорту 
(1968). Закінчив ЛДІФК (1966). Срібний призер Ігор XIXта XX 
Олімпіад (1968,1972) у командних змаганнях. Чемпіон світу 
в особистих змаганнях ( і 971), у командних ( і 969,1970,1973, 
1974). Срібний призер чемпіонату світу в особистих (1969) 
і командних змаганнях (1975,1977). Тренер - В. О. Андрієвський. 

• ТЕР-ОВАНЕСЯН Ігор (19.05.1938, м. Київ).Легка 
атлетика. Заслужений майстер спорту зі стрибків у довжину 
(1968). Закінчив ЛДІФК (1960). Заслужений тренер СРСР 
(1980). Кандидат педагогічних наук (1971), професор кафедри 
легкої атлетики Російського державного університету фізичної 
культури, спорту і туризму (1982). За роки спортивної кар'єри 
брав участь у 5 Олімпійських іграх (1956 -1972, дворазовий брон-
зовий призер), 5 чемпіонатах Європи (три золоті медалі - 1958, 
1962,1969), 15 разів був чемпіоном СРСР зі стрибків у довжину 
Встановив два рекорди світу, шість рекордів Європи й одинадцять 
рекордів СРСР. Тренер - заслужений тренер СРСР Д.І. Оббаріус. 

Працював заступником головного тренера Управління легкої 
атлетики Спорткомітету СРСР (1972-1976), старшим тренером 
зі стрибків у довжину профспілкової школи вищої спортивної 
майстерності (1976-1978), старшим тренером зі стрибків у до-
вжину збірної команди СРСР (1978-1983) і головним тренером 
збірної команди СРСР (1983-1989). Президе нт Федерації легкої 
атлетики СРСР (1989-1992), заступник голови Комітету Росій-
ської Федерації з фізичної культури, спорту і туризму (1993-2000), 
член Ради Міжнародної федерації легкої атлетики - ІААФ (з 1991), 
президент та засновник фонду "Спорт проти наркотиків" (2000). 

• ТИЩЕНКО Вадим (24.03.1963, м. Городок Львівської 
обл.). Футбол. Заслужений майстер спорту СРСР (1988). За-
кінчив ЛДІФК. Чемпіон СРСР (1988). Володар Кубка СРСР 
(1989). Олімпійський чемпіон (1988). Півзахисник. Виступав 
за "Ниву" (Вінниця), СКА "Карпати" (Львів), "Дніпро" (Дні-
пропетровськ), "Хапоель" (Хайфа). 
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держдвний̂тиверопет 
ФІЗИЧНОЇ культури 

ТКАЧУК Вадим. Сучасне п'ятиборство. 
Майстер спорту міжнародного класу. Закінчив ЛДІФК 
(1994). Чемпіон світу серед військовослужбовців в осо-
бистому заліку (2002), учасник XXVII Олімпійських 
ігор (п'яте місце), бронзовий призер чемпіонату світу 
в особистому заліку (2000), переможець (2000) і сріб-
ний призер (1999) фіналів Кубка світу, срібний (2000) 
та бронзовий (1999) призер етапів Кубка світу, срібний 
призер чемпіонату Європи в особистому заліку (2000), 
багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань, 
багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів та Кубків 
України; член національної збірної команди України. Тре-
нер - А . В. Орліковський. 

• Т Р О Я Н О В С Ь К И Й Ігор (помер 
12.09.2010). Велоспорт. Майстер спорту 
міжнародного класу. Упродовж 1998 -
2002 рр. навчався у ЛДІФК. Срібний призер 
етапу Кубка світу; багаторазовий чемпіон 
і призер чемпіонатів та Кубків України. 

< У С И К 
Олександр 
(17.01.1987, м. Сімферополь). 
Бокс. Заслужений майстер спорту України. Аспірант ЛДУФК. 
Бронзовий призер чемпіонату Європи серед дорослих 
(2006), призер Кубка світу (2006); чемпіон Європи (2008), 
учасник Олімпійських ігор у Пекіні (2008), призер чемпі-
онату світу (2009), чемпіон світу (2011). 

<« ФРЕЙДУН Іван (01.02.1981). Пауер-
ліфтинг. Заслужений майстер спорту. Випускник 
ЛДУФК (2009). Бронзовий призер Всесвітніх 
ігор з неолімпійських видів спорту (2005). 
Чотириразовий чемпіон світу (2002-2005), 
триразовий чемпіон світу та Європи серед 
юніорів (2000-2002), шестиразовий чемпіон 
світу та Європи серед дорослих (2003-2010), 
десятиразовий чемпіон України. Встановив ЗО 
рекордів України, світу та Європи. Визнавався 
кращим спортсменом Львівської області. 
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ХАРКІВСЬКА Юлія (14.09.1976, м.Львів). Гірськолижний спорт. 
Майстер спорту. Упродовж 1994 - 1998 рр. навчалася у ЛДІФК. Учас-
ниця зимових Олімпійських ігор 1998 р. (м. Нагано, Японія), де посіла 
20-те місце в комбінації. Багаторазова чемпіонка України та міжнарод-
них змагань. Зараз є віце-президентом Львівської обласної федерації 
лижного спорту. 

• Х И Т Р О В Євген (18.08.1988, м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
обл.) Бокс. Майстер спорту міжнародного 
класу. Аспірант ЛДУФК. Бронзовий призер 
чемпіонату Європи з боксу серед кадетів (2004, 
2005), бронзовий призер чемпіонату світу серед 
юніорів (2006), чемпіон Європи серед юніорів 
(2007), переможець Кубка Європи серед до-
рослих (2010), чемпіон України серед дорослих 
(2011), чемпіон світу (2011). 

• Х У С К І В А Д З Е Михайло. Стрільба 
з лука. Почесний майстер спорту. Випускник 
ЛДУФК. Заслужений тренер України та СРСР, 
заслужений працівник фізичної культури і спорту України. 
Багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів України з ку-
льової стрільби та стрільби з лука, переможець І Всесоюзних 
змагань. Підготував призерів Олімпійських і Паралімійських 
ігор. Відзначений 18 урядовими нагородами. 

< Ч Е Р Е П О В С Ь К И Й Євген (17.10.1934,м.Хар-
ків - 1 2.06.1994, м. Львів). Фехтування на шаблях. Заслуже-
ний майстер спорту (1956). Заслужений працівник фізич-

ної культури і спорту УРСР 
(1988) . Закінчив Л Д І Ф К 
(1955). Перший з україн-
ських фехтувальників призер Олімпій-
ських ігор. Бронзовий призер Ігор XVI 
Олімпіади (1956) у командних змаганнях. 
Срібний призер чемпіонатів світу (1957, 
1961), бронзовий (1955,1959). Дванадця-
тиразовий чемпіон України. Тренер - В. О. 
Андрієвський. 
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< Ч Е Р К А С О В А Алла (1989). Вільна боротьба. 
Майстер спорту міжнародного класу. Студентка ЛДУФК. 
Член збірної команди України. Першість світу 2008 р. 
(юніорки) - III місце; чемпіонат світу 2010 р. (жінки) - III 
місце (м. Москва, Росія); Кубок світу 2010 р. (жінки) -
І місце (особисте), III місце (командне у м. Нанджинг, 
Китай); багаторазова переможниця та призерка чемпі-
онатів і Кубків України з вільної боротьби. Тренери -
А. І. Пістун, Ю. Ю. Стельмах. 

< Ч Е Р Н Е Ц Ь К И Й Олександр (17.02.1984., 
м. Коломия Івано-Франківської обл.). Греко-римська 
боротьба. Майстер спорту міжнародного класу (2004). 
Аспірант ЛДУФК. Бронзовий призер Європи серед молоді 
(2002), бронзовий призер Європи серед дорослих (2006), 
чемпіон Кубка світу (2007), учасник Олімпійських ігор 
у Пекіні (2008), чемпіон світу серед військових (2008), 
призер чемпіонату світу серед військових (2009). 

< Ч Е Р Н И Ш Віктор (23.05.1993, м. Старокон-
стантинів Хмельницька обл.). Легка атлетика (стрибки 
у висоту). Майстер спорту. Студент ЛДУФК. Бронзовий 
призер юнацького чемпіонату Європи (2009), бронзовий 
призер перших юнацьких Олімпійських ігор 2010 року 
в Сінгапурі. Тренер - В.І. Лебедюк. 

• Ч Е Р Н О Б А Й 
Віталій (23.05.1929, м. Дніпропетровськ). Легка атле-
тика. Почесний майстер спорту (1958). Закінчив ЛДІФК 
(1950). Видатний український 
стрибун із жердиною, учасник 
Олімпійських ігор 1956 року 
в Мельбурні, неодноразовий 
чемпіон і рекордсмен України. 
Кандидат педагогічних наук 

(1969), доцент (1971). Працює на кафедрі 
легкої атлетики ЛДІФК з 1950 року. З 1976 
до 1988 р. був завідувачем цієї кафедри. Тре-
нер - заслужений тренер України В.М Тіпаков. 
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• Ч Е Р Н Я В И Й Олексій (31.12.1921). Спортивна 
гімнастика. Один із перших майстрів спорту СРСР. Викла-
дач, ст. викладач кафедри гімнастики ЛДІФК. Багаторазовий 
чемпіон України, заслужений тренер України. 

Від 2009 р. з ініціативи кафедри гімнастики і хореографії 
на базі АДУФК проводиться Всеукраїнський турнір пам'яті 
О.Чернявого з парно-групових видів акробатики. 

< Ч У К А Р І Н В і к т о р 
(9.11.1921, м. Маріуполь 
Донецької обл. - 25.08.1984, 
м. Львів). Спортивна гімнастика. За-
служений майстер спорту зі спор-
тивної гімнастики (1952). Закінчив 
ЛДІФК (1951). Викладач, старший 
викладач, доцент, завідувач кафедри 
гімнастики ЛДІФК. Заслужений тре-
нер УРСР (1972). Суддя міжнародної 
категорії (1967). Чемпіон Ігор XV та 
XVI Олімпіад (1952, 1956) у багато-
борстві. Чемпіон Ігор XV Олімпіади 
(1952) у вправах на коні та в опорно-
му стрибку, срібний призер у вправах 
на брусах і кільцях. Чемпіон Ігор XVI 
Олімпіади (1956) у вправах на бру-

сах, срібний призер у вільних вправах, бронзовий -
у вправах на коні. Абсолютний чемпіон світу (1954). 
Чемпіон світу (1954) в командній першості та вправах 
на брусах; бронзовий призер - у вправах на коні. 
Тренер - П. Т. Собенко. 

• Ч У М А Ч Е Н К О Д е н и с . Стрільба кульова. 
Майстер спорту міжнародного класу. Закінчив ЛДІФК 
(2004). Бронзовий призер чемпіонату Європи; сріб-
ний призер Всесвітньої універсіади в команді (2007), 
багаторазовий чемпіон і призер міжнародних змагань; 
багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів та Кубків 
України; член національної збірної команди України. 
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< Ш Е М Я К І Н А Я н а (5.01.1986,м.Львів). Фехтуван-
ня на шпагах. Майстер спорту міжнародного класу (2005). 
Аспірантка ЛДУФК. Чемпіонка світу серед кадетів (2002) 
та срібний призер серед юніорів (2003). Чемпіонка Європи 
(2005) і бронзовий призер (2009). Чемпіонка Всесвітньої 
універсіади (2005 - 2009). Переможець Кубків світу (2010, 
2011) та срібний призер (2008). Учасниця XXVII Ігор 
Олімпіади (2008). 

• Ш И М Е Ч К О І г о р . 
Важка атлетика. Заслужений 
майстер спорту. Аспірант 
ЛДУФК. Дворазовий чемпіон 
серед юніорів, учасник Ігор 

XXIX Олімпіади (V місце, м. Пекін, 2008), 
переможець чемпіонату Європи (2009, З 
золоті медалі - у ривку, поштовху й у дво-
борстві), призер чемпіонату світу 2009 року 

(золота медаль у ривку, бронзо-
ва - у двоборстві). Срібний при-
зер чемпіонату Європи з важкої 
атлетики (2011) у найпрестиж-
нішій ваговій категорії понад 
105 кг. Тренери - Я.Мартинюк, І.Василишин. 

^ Ш К О Л Ь Н И Й Костянтин. Стрільба з лука. Май-
стер спорту міжнародного класу. Закінчив ЛДІФК (1982). 
Екс-рекордсмен світу. Учасник Олімпійських ігор 1988 року 
в м. Сеулі. Багаторазовий чемпіон Радянського Союзу й України. 

< ШУМБАРЕЦЬ Віталій (14.07.1983). 
Стрибки на лижах з трампліна. Майстер спо-
рту міжнародного класу. Закінчив ЛДІФК 
(2005). Багаторазовий чемпіон України, учас-
ник чемпіонатів світу та етапів Кубка світу 
2007-2009 pp., учасник Всесвітньої універсі-
ади 2007 року (6-те місце). Встановив рекорд 
України - 189,5 м (м. Планиця, Словенія). 
Учасник зимових Олімпійських ігор 2006 р. 
в Турині (Італія) та 2010 р. у Ванкувері (Ка-
нада). Тренер - П. М. Генюк, В. П. Вдовенко. 
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ШУРГА Михайло (1952, с. Сокільники Пустомитівського р-ну 
Львівської обл.). Веслування. Заслужений майстер спорту (1974). 
У 1970-1974 рр. навчався у ЛДІФК. Чемпіон світу у веслуванні на бай-
дарці-четвірці (1974,1982), бронзовий призер (1975). Чемпіон Європи 
(1974). Тренер - Б. Д. Мороз. 

• ЮРЧИШИН Степан (28.08.1957, с.Керниця 
Городоцького р-ну Львівської обл.). Футбол. Майстер 
спорту СРСР (1979). Закінчив ЛДІФК. Рекордсмен 
першої ліги СРСР у складі "Карпат" за кількістю голів 
в одному сезоні - 42 (1979). Виступав за команди 
"Карпати" (Львів), "Динамо" (Київ), "Пахтакор" (Таш-
кент), "Торпедо" (Луцьк), "Поділля" (Хмельницький). 
Працював головним тренером львівських "Карпат" 
у 1992,1999 і 2001 роках. Також тренував ФК "Львів" 
(1994 - 1998 і 2007 - 2008; 2008 року вивів команду 
до прем'єр-ліги) і "Карпати-2" у першій лізі (2003 -
2004). У 2000-2005 роках був у складі тренерського 
штабу "Карпат". З 2009 року - спортивний директор 
ФК "Карпати" (Львів). 

< Я З В І Н С Ь К И Й Р о м а н 
(30.11.1986 ). Санний спорт. Май-
стер спорту. Закінчив ЛДУФК 
(2009). Партнер Жеребецького, 
з яким кілька років вдало виступав 
на молодіжних чемпіонатах світу 
та Європи. Учасник зимових Олім-
пійських ігор 2006 р. в Турині (Іта-
лія). Працює тренером у ДЮСШ 
"Бескид" Турківського району. 

V i e n n a 
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ТЕАТР СПОРТУ 

1996 року Аліна та Михайло Сениці створили Театр спорту 
"Живе срібло". Усе почалося зі співпраці з відомим львівським мо-
дельєром, художником з костюму Володимиром Фуриком, коли під 
час підготовки та проведення мистецьких шоу-конкурсів "Зірки 
Галичини" представники Театру спорту виступали з сольними спор-
тивно-танцювальними номерами та презентували колекції львів-
ських модельєрів. Надалі він стає учасником багатьох грандіозних 
спортивно-мистецьких заходів, режисером яких є старший викладач 
кафедри гімнастики і хореографії Аліна Сениця: Дні міста Львова, 
"Різдво - 2000"; Міжнародний фестиваль одноборств "Один на один" 
(м. Київ); етноконцерти "Євробачення-2005" (м. Київ), Всеукраїнські 
тури "Спорт для всіх - гармонія життя", міжнародні етнофестивалі 
ум. Буковині Татшанській (Польща); "Краков'як", "Танцювальна Єв-
ропа" у м. Кракові (Польща); IV Всесвітні ігри "Спорт для всіх - 2008", 
Дні міста Львова у Кракові; Міжнародний гімнастичний фестиваль 
"Трнава - 2009" (Словаччина); матчі основного раунду Кубка УЄФА 
з футзалу 2010/2011 р., презентації Талісманів УЄФА ЄВРО-2012, 
"Студент УЄФА ЄВРО-2012" тощо. 

Театр спорту - лауреат міжнародних фестивалів, кон-
курсів і презентацій в Україні, Словаччині та Польщі. 
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У його складі провідні спортсмени - майстри спорту України: чоловіча 
група - члени національної збірної команди України, дворазові абсолютні 
переможці першості та чемпіонату України, триразові бронзові призери 
чемпіонатів Європи, срібні призери чемпіонату Європи та чемпіонату 
світу зі спортивної акробатики (Ростислав Романяк, Костянтин Гнатюк, 
Андрій Москва, Роман Пецух); жіноча пара - фіналістки чемпіонату 
Європи серед юнаків (Катерина Коцур, Олена Москва); майстри спорту 
України, переможці та призери всеукраїнських і міжнародних змагань 
з акробатики, художньої та спортивної гімнастики, аеробіки й фітнесу, 
спортивного танцю та рукопашу гопак. 

СПОРТИВНИЙ КЛУБ "СКІФ" 

Спортивний клуб було створено в лютому 1957 року. Членами 
клубу є студенти та професорсько-викладацький склад університе-
ту. 1984 року при спортклубі утворено Школу вищої спортивної 
майстерності (ШВСМ). Організація тісно співпрацює з ректоратом 
ЛДУФК, облрадою, ФСТ "Україна" та спортивними кафедрами уні-
верситету щодо планування, організації та проведення різноманітних 
спортивних заходів і підготовки студентів-спортсменів до змагань 
різного рівня. 

-155-



-156-



- 157 -



> V ЛЬВІВСЬКИЙ 

IIЛ1 •аи>жШ>ні"І7иі,,€рОІ1Є1 
" Й В І ^ ФІЗИЧНОЇ культури 

Важливим напрямком діяльності СКІФу є організація та проведення 
спортивно-масових заходів. Так, загальноміський резонанс отримали: 
щорічний легкоатлетичний пробіг вулицями Львова під гаслом "Від со-
кільства до стрілецтва", естафета "Вогонь пам'яті Героїв" за маршутом 
с. Білогорща (від музею та пам'ятника Романові Шухевичу) - Личаківський 
цвинтар (Меморіал воїнам УГА), відкритий загальноуніверситетський 
легкоатлетичний крос до Дня фізичної культури та спорту, турнір пам'яті 
В. Андрієвського, спортивно-гімнастичні змагання до дня Святого 
Миколая, Дня юного волейболіста, Дня стрибуна, відкриті змагання 
з лижних перегонів за програмою "День здоров'я". 

Багаторічним головою спортклубу та ШВСМ був В. А. Мельник, 
нині його очолює Юрій Юхницький. 
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УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ 

У вересні 2010 року на зразок європей-
ських установ, які забезпечують освіту людей 
літнього віку при АДУФК створено Універ-
ситет третього віку. Його завданням є надан-
ня освітніх послуг, залучення літніх людей 
до активного суспільного життя, збереження 
їх фізичного, психологічного та духовного 
здоров'я. Сьогодні в Університеті третього 
віку навчається понад 200 слухачів. Викладачі 
Львівського державного університету фізич-
ної культури та деяких інших вишів м. Львова 
на громадських засадах проводять теоретичні 
та практичні заняття з різних навчальних дисци-
плін - основ збереження здоров'я, іноземної 
мови, історії, психології, педагогіки, валеології, 
музики, інформаційних технологій, фізичної 

культури тощо. При Універси-
теті працює театральний гурт 
"Ретро вернісаж", танцюваль-
ний гурток, духовий оркестр, 
часто організовуються кон-
церти та краєзнавчі екскурсії. 

Координатори Універси-
тету третього віку - кандидат 
педагогічних наук, доцент Бог-
дан Анатолійович Виноград-
ський і кандидат біологічних 
наук Юлія Олександрівна 
Павлова. 

ПАВЛОВА 
Юлія Олександрівна 
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ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИЧКОВИЧ 
Микола Романович 

Важливу роль у житті університету відіграє 
профспілковий комітет, який із 2006 року очолює 
старший викладач кафедри фехтування, боксу 
та національних одноборств Микола Романович 
Величкович. 2010 року голова профкому ЛДУФК 
був обраний членом Центрального комітету 
профспілки працівників культури України. 

Заступником голови профкому є Марія Бог-
данівна Ярошик. 

Напрями роботи профкому: 
• розробка проекту Колективного договору; 
• контроль за виконанням положень колектив-

ного договору; 
• контроль за дотриманням трудового законо-

давства; 

вивчення умов праці; 
організація оздоровчих 
відпочинків для праців-
ників та їх дітей; 
контроль за дотриманням 
порядку й умов видання 
путівок; 
організація та проведення 
культурно-мистецьких, 
спортивних, відпочинко-
вих заходів для працівни-
ків університету; 
інформування членів проф-
спілки про роботу цен-
тральних органів Профспіл-
ки, прийнятих ними рішень 
стосовно основних видів 
діяльності. 

- 161 -



'г ч львівдаки 
^ І Д£ржд№ий̂н|рер0пег 

І & М ФІЗИЧНОЇ КУ<1ЬТУРИ 

Профспілковий комітет постійно організовує для працівників 
університету заходи оздоровчого, культурологічного, а також спор-
тивного (спільно з кафедрами) спрямування. 

Фортеця в Меджибожі 



К а м ' я н е ц ь - П о д і л ь с ь к и й 
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Від редакції 

Шановні колеги! 

^^цьому першому виданні про Львівський державний університет 
фізичної культури названо, зрозуміло, далеко не всі імена тих, хто 
його будував і формував, хто творить його сьогодні. 

Головна ідея книги - людина як цінність. Ми часто не помічаємо 
за щоденною метушнею, що втрачаємо атмосферу відповідальності 
один за одного, співжиття, підтримки. Цю культурну, психологічну, 
житейську атмосферу навчального закладу з його традиціями, 
специфічним світоглядом, родинною аурою, а головне - напрочуд 
цікавими людьми. 

Наступне видання про історію Університету потребує 
Ваших доповнень. Просимо долучитися до його підготовки своїми 
матеріалами про визначних особистостей, чия доля пов'язана 
з нашою aima mater. Інформацію та фотографії з позначкою "До 
історіїЛДУФК" надсилайте на електронну адресу: 

редакційно-видавничого відділу - redaktor(â)ldufk.edu.ua; 

відділу інформаційного забезпечення, 

профорієнтації та працевлаштування - info(a)ldufk.edu.ua 

або поштою: 

Кафедра гуманітарних дисциплін 
Львівський державний університет фізичної культури 
вул. Костюшка, 11 
м. Львів, 79000 

Vivat Akademia ! 
Vivat Prof essores! 
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ЗМІСТ 

П е р е д м о в а 4 

З І С Т О Р І Ї Л Ь В І В С Ь К О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О У Н І В Е Р С И Т Е Т У 
Ф І З И Ч Н О Ї КУЛЬТУРИ: З А С Н У В А Н Н Я ТА С Т А Н О В Л Е Н Н Я 9 

К Е Р І В Н И К И Л Ь В І В С Ь К О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О У Н І В Е Р С И Т Е Т У 
Ф І З И Ч Н О Ї КУЛЬТУРИ ( 1 9 4 6 - 2 0 0 7 ) 15 

Л Ь В І В С Ь К И Й Д Е Р Ж А В Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т Ф І З И Ч Н О Ї КУЛЬТУРИ: 
Р Е Ф О Р М У В А Н Н Я , С У Ч А С Н И Й СТАН І П Е Р С П Е К Т И В И 
Р О З В И Т К У 21 

А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я Л Ь В І В С Ь К О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О У Н І В Е Р С И Т Е Т У 
Ф І З И Ч Н О Ї КУЛЬТУРИ 29 

Н А В Ч А Л Ь Н А Р О Б О Т А Л Ь В І В С Ь К О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О У Н І В Е Р С И Т Е Т У 
Ф І З И Ч Н О Ї КУЛЬТУРИ 39 
Ф а к у л ь т е т ф і з и ч н о г о в и х о в а н н я 4 0 

кафедра теорії і методики фізичного виховання 42 
кафедра легкої атлетики 4 4 
кафедра водних видів спорту 46 
кафедра спортивних ігор 50 
кафедра гімнастики і хореографії 52 

Ф а к у л ь т е т с п о р т у 5 4 
кафедра теоретико-методичних основ спорту 56 
кафедра олімпійської освіти 57 
кафедра економіки, інформатики та кінезіології 58 
кафедра атлетичних видів спорту 59 
кафедра стрільби та технічних видів спорту 62 
кафедра футболу 65 
кафедра фехтування, боксу та національних одноборств 68 
кафедра зимових видів спорту 70 

Ф а к у л ь т е т з д о р о в ' я л ю д и н и і т у р и з м у 7 1 
кафедра фізичної реабілітації. 72 
кафедра рекреації та оздоровчої фізичної культури 74 
кафедра біохімії та гігієни 77 
кафедра валеології та спортивної медицини 78 
кафедра анатомії та фізіології 80 
кафедра туризму 83 

Ф а к у л ь т е т п і д в и щ е н н я к в а л і ф і к а ц і ї , п е р е п і д г о т о в к и , 
п і с л я д и п л о м н о ї т а з а о ч н о ї о с в і т и 8 4 

кафедра гуманітарних дисциплін 86 
кафедра педагогіки та психології 88 
кафедра української та іноземних мов 89 

НАУКОВА Д І Я Л Ь Н І С Т Ь Л Ь В І В С Ь К О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О У Н І В Е Р С И Т Е Т У 
Ф І З И Ч Н О Ї КУЛЬТУРИ 9 3 

Н а у к о в о - д о с л і д н и й і н с т и т у т ( Н Д І ) 96 
Р е д а к ц і й н о - в и д а в н и ч и й в ідд іл 98 
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та працевлаштування 120 

СПОРТИВНА СЛАВА ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
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