
 

ОСВІТА____________________________________________________ 

 1974 – 1979 р.р. – Чернігівський Державний Педагогічний Іниститут ім.Т.Г.Шевченка, з відзнакою 

 1971 – 1973 р.р. – служба в Радяньскій армії 

 1960 – 1971 р.р. – Линовицька загально-освітня середня школа, з відзнакою 
 

ДОСВІД РОБОТИ___________________________________________ 

 2008 – по сьогодні – тренер-викладач Чернігівської школи вищої спортивної майстреності 

 2004 – 2010 – директор ДЮСШ «Спартак», м.Прилуки 

 2000 – 2008 – директор сільгосппідприємства «Київагроінвестсоюз» 

 1979 – 2004 – тренер-викладач ДЮСШ м.Прилуки 

 

ДОСЯГНЕННЯ В ТРЕНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ_______________ 

 МСМК – Завгородня Ольга (800 м., 400 м.), дворазова чемпіонка Всесвітньої Універсіади, 

фіналістка чемпіонатів світу, учасниця чемпіонатів Європи, багато разова чемпіонка України,  член 

штатної збірної України з 2006-2013  

 МС – Єфименко Олександр (3000 м з перешкодами), фіналіст чемпіонату Європи серед юніорів 

бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді, переможець міжнародних юнацьких змагань 

Дружба, багаторазовий чемпіон та призер серед юнаків та юніорів СРСР, багаторазовий чемпіон та 

призер України серед молоді та дорослих, член штатної СРСР та України з 1988 – 2000 

 МС – Бондаренко Олександр (400 м з бар’єрами), фіналіст чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон 

України,  член штатної збірної України з 1990 - 1996 

 МС – Пенькова Наталія (стрибки з жердиною), учасниця чемпіонату Європи серед молоді, екс 

рекордсменка України зі стрибків з жердиною, член штатнї збірної України з 1993 – 2000 

 МС  СРСР– Грабина Сергій 

 МС – Красуцька Анна (потрійний стрибок), фіналістка чемпіонатів світу та Європи, бронзовий 

призер Європейського юнацького фестивалю, багаторазова переможниця міжнародних змагань 

серед юнаків та юніорів в складі збірної команди України, член штатної збірної України з 2010 по 

сьогодні 



 МС – Поздняков Олексій (400 м), учасник чемпіонатів світу та Європи серед юнаків, юніорів та 

молоді, фіналіст чемпіонату Європи серед молоді, багаторазовий переможець міжнародних змагань 

серед юнаків та юніорів в складі збірної команди України,  рекордсмен України з бігу на 400 м серед 

юнаків,  член штатної збірної України з 2010 по сьогодні 

 МС – Миколенко Марія (400 м з бар’єрами), багаторазова чемпіонка України, рекордсменка області, 

член штатної збірної України з 2015 по сьогодні 

 КМС – Романов Роман (400 м), переможець міжнародних юнацьких змагань, багаторазовий чемпіон 

України серед юнаків, член резервної юнацької збірної України з 2004 – 2005  

НАГОРОДИ_________________________________________________ 

 2007, 2017 – подяка голови обласної державної адміністрації 

 2007 – 2017 – кращий тренер Чернігівської області з легкої атлетики 

 2012 – присвоєно звання Заслужений тренер України 

 2011 – почесна грамота комітету фізичної культури Міністерства освіти науки сім’ї, молоді і спорту 

 2011 – почесна грамота Міністерства науки, сім’ї, молоді та спорту України 

 2011 – подяка президента Національного олімпійського комітету 

 2007 – почесна грамота Міністерства освіти України 

 2003, 2005, 2007, 2009 р.р. – почесна грамота Голови обласної державної адміністрації 

 1988 – пам’ятна медаль  комітету по фізичній культурі та спорту СРСР  

 1987-1989 - почесна грамота Міністерства освіти УРСР 

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ІНТЕРЕСИ__________________________ 

 На протязі всієї трудової діяльності активно займається пропогандою здорового способу життя, 

розвитком легкої атлетики на Чернігівщині 

 З ініциативи та за власні кошти, на протязі багатьох років проводить легкоатлетичні міжобласні 

змагання до дня визволення міста Прилуки на призи вихованців Майстрів Спорту  

 2016 р. – з власної ініціативи встановив меморіальну дошку та започаткував міжобласні  змагання 

легкоатлетичного кросу пам’яті Заслуженого вчителя України Рибакову В.А.  

 Нині готові до друку 2 публіцистично-біографічні книги: «Зірки спорту Приудайського краю» та 

«Слово про вчителя» 

 В стадії завершення книга «Зірки легкої атлетики Чернігівщини» 

 Розробив проект реконструкції легкоатлетичного ядра та майданчика силової підготовки 

Прилуцького міського стадіону «Супутник» на конкур Партисипаторного бюджету м. Прилуки. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





 

 

  



 


