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Стратегiчне управлiння розвитком фiзичноi культури i спорту: збiрник

наукових працъ. [Електронний ресурс]. - XapKiB: ХДАФК, 2017. - З04 с. -
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У збiрнику наукових праць розмiщено cTaTTi науковцiв, аспiрантiв,
MaгicTpaHTiB, студентiв, викJIадачiв вищих навчальних закладiв, KepiBHиKiB та
TpeнepiB спортивних шкiл, управлiнцiв сфери фiзичноТ культури i спорту.
CTaTTi присвяченнi дослiдженню особливостей стратегiчного управлiння
ровиком фiзичноi культури i спорту на рiзних рiвнях.
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учАсть студЕнтIв ФАкулътЕту Фlзичного виховАнtUI тА спорту
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНIВЕРСИТЕТУ В ОЛIМПIЙСЬКИХ IГРАХ

Степанюк C.I., кандидат наук з фiзичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри

Teopii та методики фiзичного виховання;

Коваль В.Ю., кандидат педагогiчних на)ж, доцент кафедри теорii та методики фiзичного

вихрвання;

Ектова Т.О., студентка факультету фiзичного виховання та спорту

Хер с он сь кuй d ер нс а в н а й у н i вер с Lrm епх (Хер со н)

У сlпапttлti просtналiзовано l}tlacпtb спtуdенmiв фаry,льlпепry фiзul!но?о вл,!ховання ltxa

спорпх}| херсонсIэко?о dержавноео унiверсtппеtп1, в олi-ц,tпitiськl,!х izpax. Фсtкvльmеm

фi:зttчноzо вLtхованнЯ ll1a спорmу- -1!а.€ поtп),,лlснuй поmенl-liал i серtiозrti перспекm,Ll'вtt tla

лtайбуцц6.

Ключовi &TIoBa: icttlopiя, сlхорпхспrcнu, спорllх, dосяzнення, олiлtlliitськi iilpu.

Постановrса проблеми. Розвиток Bcix сфер життя будуеться на iсторичному

до."iдi. Тому особливу увагу дослiдникЬ завжди привертають витоки того. чи iнпrого

явища.

Невiд'емною важливою ланкою освiтянськоi гал}зi в нашЙ державi €

функцiонування вищих закладiв освiти. Серед них чiльне мiсце на пЬднi Украiни посiдас

XepcoHcbKl.ti,t державний утrЬерситет (ранiше Херсонськrrй державнrrй педагогjчниri

iнституг iM. Н.К. КрупськоI). BiH е не тiльки центроIчl творчостi та науковоi думклt на

пiвднi Украtни, але й центром вищих спортивнIIх досягнень ||,2].

Дналiз ocTaHHix дослiджень i публiкацiй. Питання, якi стосуються розврIтку

фiзичноi культури на Херсонпдлtнi вiдображаються у працях сРахiвцЬ-iсторикiв

1О. Крупiчи, С.Сiнкевича, А. Григор'ева). В доступнЙ нам лiтературi розглядаються

oKpeMi дiлянки дiяльностi ХДУ. Але питання 1r.racTi студентiв факультету фiзичного

виховання та спорту в Олiмпiйських iграх висвiтленнi недостатньо, що i спонlкало нас в

данiй роботi до детального вивчення цiеi проблеми,

Тому метою нашого дослiдження е аналiз 1"lacTi стулентЪ факультету фiзичного

виховання та спорту херсонського лержавного унiверситету в олiмпiйськлtх iграх,

,Щля вирiшення поставленоi мети нами були використанi TaKi методи дослiдЙння:

аналiз архiвних матерiалiв; в}IвrIення наукових джорел; вивчення та аналiз досвiду

в IrдатнIлх дiячiв фiз культрно - спортивного руху Херсонщини ; бес iдrr.
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Результати дослiдження та ix обговорення. Херсонщlлна завжди славLIлася

своiми спортивнимLr традицйми. TaKi види спорту, як веслування академiчне, веслрання

на байдарках i каное, настiльний TeHic, легка атлетика. стрiльба з лука, кульова стрiльба,

волейбол" боротьба, шахи протягом багатьох poKiB були представленi нашими

спортсменами на змаганнях найвищого рiвня (Олiмпiйськi iгри, чепrпiонати cBiTy та

Свропи, всесоюзнi змагання, Спартакiади народЬ СРСР). .Щостатньо назвати TaKi прiзвища

як Лариса Латиrriна, IBaH CoTHiKoB Валерй Борзов, Сергй Чухрай, СергЙ Пострехiн,

Олена Вечерок, Ельдар Асанов, Наталя Жукова, Олександр Береш та iншi. Bci Досягли

вагомих спортрIвнрIх результатЪ пiд керiвництвом висококвалiфiкованих тРенерЬ:

МихаГ.lла Сотнлtченка, Бориса BoriTaca, Едуарда Марченко, Олексiя КолибельникоВа,

BiKTopa Рушникова, Ва,rерiя Тельмана та iнших.

На жаль, з роками в науково-методичнiй пiдготовцi в шкiльному та ДIlТяЧо*

юн8цькому спортi намiтrrлись тенденцii у вiдставаннi, що призвело До Знt{женнЯ

спортIIвнLIх результатiв. Гостро постало питання пiдготовки фахiвцiв фiзичного вIlхоВаннЯ

в загальноосвiтнiх школах. Саме це питання стало перодумовою для рiшення обласного

управлiння народноТ освiти, ректорату Херсонського державного педагогiчного iнститугу

про створення в ХДШ факультету фiзичного виховання та сtIорту.

Протягом багатьох poKiB студенти ХДУ ставали переможцями ВсесоЁзlIих,

Республiканських i Мiжнародних змагань з багатьох видiв спорту. В 1988 роцi пРи

iнститугi був вiдкритий центр Олiмпiйськоi пiдготовки з весл)rвання на байдарках i каное.

Спортивний клуб iнститlту rrротягоNI б poKiB нагороджувався перехiдним Червонltм

прапором ЩСТ "БуревiснI.{к" за BllcoKi спортлtвнi результатlr,

Протягом нетривалого часу були налагодженi зв'язкрI зi школою олiмпЙського

резdрву, спортивними школами. У результатi цiлеспрямованоТ працi керЪництва в}зУ,

обласного управлiння народноi освiти з l99З року вiдкрлtто спецiальнiсть "ПМСО.

Бiологiя та фiзичне вIлховання", а з 1994 року на базi цiеi спецiальностi було засновано

факультет фiзичного виховання та спорту.

Базою факультету стала кафедра фiзичного виховання, яку очолював протягрм 25

poKiB майстер спорту, великий ентузiаст cBoei справи Геннадiй Захарович Овчаренко, а

також спортивний клуб "Буревiсник" на чолi з першим деканом факультету. заслуженим

тренером Украши В алентином Iвановичем Сабадашем.

На сьогоднi факультет мае мщну навчально-матерiальну базу. Ще спортивнi 3али,

навчально-трен}tsirльний центр з водних видiв спорту, площиннi спортлrвнi споруди, тощо.
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Стан спортивноi бази Херсонського державного унiверситету дозволяс на сьогоднi

проводити змагання рiзного рЬня (першостi унЬерситету, MicTa, областi, регiону, краiни).

Тiльки за ocTaHHi роки бупи проведеннi Чемпiонат Украiни з баскетболу серед жiночих

команд I лiги, Чемпiонат Украlни iз кiокушин карате та iH.

Протягом бiльше двадцяти рокЬ основнип4 завданням професорсько-викпадацького

складу факультету с пiдготовка фахiвцiв напрямку,.Фiзичне виховання i сгIорт" для

навчальних закладiв систем}I освiти та фiзкультурно-спортивних органiзачй. У 2004 poui

на факультетi вiдкрилася нова спецiаrrьнiсть "Олiмпйський та професЙний спорт", що

дозволяе якiсно готрати фахiвщЬ вIlщого рiвня. якi поеднуrоть i навчання i спорт вищrIх

досягнень.

На сьогоднiшнiй день. налiвагомiшим досягненняNl факультету та горлiстю нашоТ

державII е сузiр'я чемпiонЬ та призерiв ОлiмпiйськIлх iгор. I]e випускник 2000 року,

срiбнилi та бронзовий призер Сiднейськоi олiмпiадt (2000 р), чемпiон cBiTy,

багаторазовriri чемпiон европи. заслужений майстер спорту зi спортлtвноi гiмнастрIкрr

Олександр Береш. Випускник 2002 року, олiмпiйський чемпiон Асiэiнськоi олiмпiади (2004

р), триразовий чемпiон €вропи, переможець етапiв Кубка cBiTy. срiбний призер

чемпiонату cBiTy, володар Кфка УкраТни 200З року в iндивiдуальних та у синхронних

стрибках, заслужений майстер спорту зi стрибкЬ на батутi Юрй HiKiTiH. Також Юрй

посiв 5 мiсце в Пекiнi у 2008 роцi. Бронзова призерка Афiнськоi олiмпiади (2004 р),

неодноразова чемпiонка Украiни, .loмпiонка Унiверсiали Украiни. майстер спорту

мiжнародного класу. член Нацiональноi збiрноi Kpaшlr з гандболу Анастасiя Бородiна.

На Iграх олiмпiад 2008 Херсонrцину представлял}1 влlпускнлtки факульт,ету: Щар'я

Шlлтко (TixoBa) (кульова стрiльба) - багаторазова бронзова призерка чемпiонату Свроплt,

переможнLIця етапу Кубка cBiTy, багаторазова чемпiонка та рекордсменка краiни,

переможнlrця Кубка Украiни, кКраща спортсменка Херсонщини 2011 року>>, майстер

спорту мiжнародного класу з кульовоi стрiльблI. На XXIX Олiмпiйських iграх 2008 року у

Пекiнi змагалася у стрiльбi iз гвинтiвки МГ-5 на 50 м у трьох положеннях: з колiна,

стоячи й лех<ачи. З результатом 577 очок зайняла 20-е мiсце серед 43-х учасниць.

Учасниця ХХХ Олiмпiади (Лондон, 2Ol2) - вибила 394 очка i стала 23-ю.

, Артем Морозов - бронзовий призер чемпiонату €вропи (2008), переможець Кубка

Украiни. Учасник ХХХ Олiмпiади (Лондон. 2012).

,Щмитро Мiхай - багаторазовий чемпiон Украlни, володар Кубка Украп:и (20|2),

rIacHIIK ХХХ Олiмпiадлr (Лондон, 20|2). Артем Морозов та Щмитро Mixari iB I)j* це

.Sillrrr:iipo 
"v 

.?fiiб lt{rtlu;.l.i .ý rrэicl(r:.
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Олександр Коновалюк - срiбний призер чемпiонату €вропtr (2009), дворазовl.tli

бронзовий призер континенту (2010-11рр.) неолноразовий чемпiон Украiни з веслування,

Учасник ХХХ Олiмпiади (Лондон, 2012). У складi екiпажу вiсiмки посiв восьме мiсце.

Андрiй Приведа * Чемпiон cBiTy серед юнiорiв (2004), срiбний призер Свропи

(2009), дворазовий бронзовий призер континенту (2010- 201 1), заслужений майотер

спорту з веслування. Учасник ХХХ Олiмпiади (Лондон, 20|2) - у складi екiпажу вiсiмrси

посiв восьме мiсце.

Б,;tiазьки.l,ц;з ]i* мелаiti ýy;rpr паlui Rirrlil/flнElиlri Свг,а:Ri,,.r I-1jл,,,чr:tiъ:с, 
,га 

l];;iз'.t Гiilrяllг:iя;l-

4 lli*tie {[)н;,;ie iiiaTtelltpo. 201{э!. I-ie зьаiг,тriдrrят,l,tсi. liэ ttf,jdi:.,ib,tl,,/ с.{{)др[}iку i ltatrl B1{[l,i/CKтti,flt

Zti 1ii poк__v ,{iи;-rrрrl 1{yltaK - Bttx\Kil a,i,jic1.Iiýa,, ;з Pio BiH 61.в moc,r,l.tl*.

В рiзнi роклt випускникаiчlи факультету були: Марченко Олександр МиколалiоЬлrч -
бронзовий призер XXIV Олiмпйських iгор у Сеулi (l988 р.), триразовr,rli срiбнllй та

бронзовr.rй призер чемпiонатЪ cBiTy (1993, l994 рр.), чемпiон европи, призер чемпiонатЬ

СРСР, засл)Dкений MaricTep спорту з академiчного веслрання.

Борзуков Андрiй - багаторазовий переможець етапiв Кубкiв CBiTy, чемпiонатiв

cBiTy, Свропи, чемпiон Украiни, заслужений майстер спорту з веслування на баЙдарках

та кhное. Учасник ХХVI Олiмпiйських iгор 1996 року в Атлантi (США).

Петров Андрй - )л{асник лiтнiх олiмпiйських iгор в Атлантi, бронзовий призер

чемпiонату cBiTy, переможець багатьох регат нацiонального та п,riжнародного значення.

Кулiда В'ячеслав - rIасник лiтнiх Олiмпйських iгор в Атлантi.

Карпенко Вiкторiя - срiбна пр}lзерка чемпiонату cBiTy у багатоборствi (Тянлцзин,

Китаiл, 1999 р.), .rемпiонка €вропи серед юнiорЬ. дворазова чемпiонка Спартакiади

YKpaTHlr, бронзова призерка першостi УкраiЪи у багатоборствi, майстер спорту

мiжнародного класу зi спортивноТ гiмнастики (1995). Учаснлrця ХХVII Олiмпiliськлtх iгор

у Сiднеi (2000 р.), посiла4 мiсце.

KyBaKiH Вадим - срiбнилi призер Il спортttвних iгор i Кубка Украiни (2003 р.),

майртер спорту зi спортивноТ гiмнастики. Учасник XXVIII Олiмпiйських iгор в Афiнах

(2004 р.), на якr,тх посiв сьоме мiсце.

Терещенко Владислав багаторdзовий срiбний призер челлпiонатiв Украiни,

чемпiон Украrни, багаторазовий переможець змагань на <Кубок Великого Щнiпра>,

)п{асник чемпiонатiв cBiTy, майстер спорту мiжнародного класу з веслрання на байдарках

i каное, Член олiмпiйськоi збiрноi коNIанди Украши на ХХVI Олiмпiйських фаt' 199б

року в Атлантi (США), де посiв 11-е мiсце та ХХVII Олiмпiйських iграх у СiднеТ

(Австралiя) 2000 р,
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СподЬаемося, що наступнi поколiння випускникiв не порушать закладенi традицiТ i

надалi примножуватим}ть славу нашого Вузу.

висновки. отже. дiяльнiсть факультету спрямована на постйнии

невпинне бажання до вдосконаJIення та прогресу. досягаючи наliвиtцих

Колектив однодумцiв та справжнiх професiоналiв вiдiграе величезну роль

справжнiх чемпiонiв в нашому регiонi. Факультет фiзичного виховання та

пот}окний потенцiал i серйознi rrерспективи на майбуrне.

ПерспективИ подальшИх дослЦжень. Вважаемо, Що подальше дослiдження

рiзних аспектiв розвLIтку фiзкультурно-спортLIвного руху сприятиме вдосконаJlенню

системИ фiзичногО виховання учнЬ, студентськоi молодi та спорту BI,IцJIIx дOсягнень,
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рух вперед,
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