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Резюме. У статті проведений аналіз досягнень спортсменів України з різних видів 

спорту. Визначено рекорди та здобутки спортсменів Університету державної фіскальної 

служби України на міжнародній арені. 

Summary. In the article the analysis of the achievements of Ukrainian athletes in different 

sports. Identified records and achievements of the athletes of the State University Fiscal Service of 

Ukraine in the international arena.  

 

Актуальність проблеми. Рушійною силою, яка почала розширяти межі 

спорту в Радянській Україні була революція 1917 року. Так з 1921 року до 

початку ІІ світової війни почали відбуватись Всеукраїнські спартакіади, з 
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численними спортивними змаганнями різних масштабів та великою кількістю 

учасників. При інститутах з’явилися кафедри фізичної культури і спорту, 

відкрились спеціалізовані інститути, перший, був відкритий у м. Харків, а 

згодом й у столиці України – м. Київ.   

Після закінчення ІІ світової війни команда УРСР стала частіше виступати 

на Спартакіадах народів СРСР, де її спортсмени не раз перемагали. Із 

спортсменів і спортсменок радянської України виділялися гімнастки Ірина 

Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Лариса Латиніна та інші 

[2].  

Мета. Статті провести коротке ознайомлення зі спортсменами 

Університету та факультету податкової міліції, які представляють Україну на 

міжнародній спортивній арені. 

Результати дослідження. На Олімпійських іграх у складі збірної 

Радянського Союзу брали участь українські спортсмени з 1952 по 1988 роки, а 

після проголошення незалежності України, у 1992 році, у складі Об’єднаної 

команди.  

У 1990 році був утворений Національний олімпійський комітет України, 

який був визнаний Міжнародним у 1993 році.   

Спортсмени сучасної України: чотириразова олімпійська чемпіонка з 

плавання Яна Клочкова; легендарні боксери брати Володимир та Віталій 

Кличко – чемпіони світу серед професіоналів та олімпійські чемпіони; 

Олександр Усик – чемпіон Європи 2008 року, Чемпіон світу 2011 року серед 

любителів, олімпійський чемпіон 2012 року, боксер-професіонал; Катерина 

Серебрянська – олімпійська чемпіонка 1996 року в індивідуальному заліку, 

Ганна Безсонова – абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики; Ельбрус 

Тедеєв – триразовий чемпіон світу (1995, 1999, 2002), чемпіон Європи з вільної 

боротьби, Олімпійський чемпіон 2004 року; Андрій Шевченко – видатний 

український футболіст, п’ятиразовий чемпіон України, володар «Золотого 

м’яча» - 2004, кращий гравець Ліги чемпіонів УЄФА 1998/1999 та переможец 

Ліги чемпіонів УЄФА 2002/2003; Лілія Подкопаєва – олімпійська чемпіонка зі 

спортивної гімнастики; Оксана Баюл олімпійська чемпіонка 1994 року з 

фігурного катання; Катерина Лагно – шахістка, наймолодший гросмейстер 

серед жінок (отримала це звання у віці 12 років) та багато інших спортсменів 

[4]. На останніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро чемпіонами від України 

стали Олег Верняєв (спортивна гімнастика) та Юрій Чебан (веслування).  

У 2012 році Україна спільно з Польщею організувала і провела чемпіонат 

Європи з футболу, на якому 16 країн боролися за титул найсильнішої команди 

Європи. Фінал відбувся на київському стадіоні «Олімпійський», де Іспанія 

здобула розгромну перемогу над Італією з рахунком 4: 0 і втретє у своїй історії 

стала чемпіоном Європи. У 2015 році, вперше в історії, Україна мала приймати 

чемпіонат Європи з баскетболу. Однак, через нестабільну політичну ситуацію в 

країні, була змушена відмовитися від права проведення турніру. Урядом 

України була прийнята державна цільова програма «Хокей України», в рамках 

реалізації якої було побудовано 12 сучасних спортивних споруд зі штучним 

льодом, першою з яких став донецький спорткомплекс «Лідер». Пізніше 
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побудовані арени в Калуші, Херсоні, Харкові. Також були реконструйовані дві 

головні криті льодові арени країни: київський Палац Спорту і палац спорту 

«Дружба» (Донецьк) [1]. 

Університет державної фіскальної служби України славиться своїми 

студентами та курсантами. Серед них є Олімпійські чемпіони та призери, а 

саме: Добринська Наталія – ЗМС України з легкоатлетичного семиборства, 

чемпіонка Олімпійських ігор – 2008, Юрченко Денис – ЗМС України зі 

стрибків із жердиною, бронзовий призер Олімпійських ігор – 2008, Щуренко 

Роман – ЗМС України зі стрибків у довжину, бронзовий чемпіон Олімпійських 

ігор – 2000; Третяк Владислав – ЗМС України з фехтування на шаблях, 

бронзовий чемпіон Олімпійський ігор – 2004 та Андрійцев Валерій – ЗМС 

України з вільної боротьби, срібний призер Олімпійських ігор – 2012. 

На базі кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції готують одних із найкращих спортсменів 

України. Одним із напрямів виховної роботи кафедри є пропаганда серед 

курсантів ведення здорового способу життя, позбавлення шкідливих звичок і 

залежності, засобами залучення молоді до занять спортом та ведення активного 

способу життя. У зв’язку з цим на факультеті проводиться спортивно-масова 

робота у вигляді спартакіади з 15 видів спорту. Також додатково проводяться 

спортивні свята серед яких показові виступи з рукопашного бою, жонглювання 

гир, комплексні та легкоатлетичні естафети, забіги, спортивні ігри та інше [3]. 

На сьогоднішній день на факультеті навчається: МСУ – 8 чол., КМСУ – 

31 чол., спортсменів розрядників більше 130 чоловік, за останній рік 

підготовлено 1 майстрів спорту України, 12 курсантів факультету є членами 

Національних збірних команд України. З 1997 року по теперішній час на 

факультеті підготовлено: 1 – ЗМСУ, 5 – МСМКУ, 42 – МСУ, понад 130 – 

КМСУ [3]. 

Висновок. Україна – держава із добре розвинутими спортивними 

традиціями, що здобула високих досягнень як у любительському спорті, так і в 

професійному. Вважаємо, що спортсмени Університету ДФС України, а 

особливо курсанти факультету податкової міліції гідно представляють 

університет і Україну на міжнародній арені. Яскравим прикладом та гордістю 

факультету є Дедусь Максим, який є триразовим Чемпіоном світу з гирьового 

спорту, у 2013 році він встановив світовий рекорд серед юніорів. Учасниками 

та призерами чемпіонатів Європи та світу стало більше 45 спортсменів 

факультету, а саме: Дуляницький Ю.В. - п’ятиразовий переможець Чемпіонату 

світу з гирьового спорту, Миколайчук Богдан - триразовий Чемпіон світу та 

Чемпіон Європи, Гичко Ігор є Чемпіоном світу та дворазовим Чемпіоном 

Європи, Андрийчук Олександр – Чемпіон світу та Європи і Олександр 

Мамонтов став дворазовим Чемпіоном Європи з військово-спортивного 

двоборства. Не відстають від сильної статі наші чарівні курсантки, які 8 разів 

ставали чемпіонками України з перетягування канату та приймали участь у  

Чемпіонаті світу в Нідерландах (2016).  

Взагалі, Україна багата талановитою молоддю, яка хоче і може 
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відстоювати честь країни на міжнародному рівні.  
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Резюме. У статті обґрунтовано технологію силової підготовки кваліфікованих хокеїстів 

на траві. Визначено групи м’язів, що впливають на ефективність ігрової діяльності в хокеї на 

траві та виокремлено відповідні засоби для їх розвитку. 

Summary. In the article the technology of power preparation of qualified hockey players on 

grass. Defined muscle groups, influencing the effectiveness of play activities in field hockey. 

Appropriate funds are allocated for their development. 

 

Актуальність проблеми. Поняття «технологія» знайшло своє місце в 

теорії та методиці фізичного виховання та спорту. Найбільш загальне розуміння 

технології трактується як науково і/або практично обґрунтована система 

діяльності, що використовується людиною з метою перетворення 

навколишнього середовища, виробництва матеріальних або духовних цінностей 

[8]. Технологічний підхід відкриває нові можливості для концептуального та 

проектувального засвоєння різних областей і аспектів освітньої, педагогічної і 

соціальної дійсності; він дозволяє: 

- з більшою визначеністю передбачати результати і керувати 

педагогічними процесами; 

- аналізувати і систематизувати на науковій основі існуючий практичний 

досвід і його використання; 

- комплексно розв’язувати освітні та соціально-виховні проблеми; 

- забезпечувати сприятливі умови для розвитку особистості; 

- зменшувати ефект впливу несприятливих обставин на людину; 

- оптимально використовувати існуючі в розпорядженні ресурси; 

- вибирати найбільш ефективні та розробляти нові технології та моделі 


