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У статті розкрито особливості участі Національної паралімпійської 

збірної команди України в XV Літніх паралімпійських іграх в м. Ріо-де-

Жанейро (Бразилія). З історичної точки зору подається історія параліміпізму 

у світі в цілому, та долучення до цього руху представників від України. 

Окремими блоками подається характеристика участі та спортивних 

здобутків членів команд Національної паралімпійської збірної України на 

Паралімпійських іграх. 
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Постановка проблеми. Участю у XV Паралімпійських іграх 2016 р. у 

м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) Національна збірна команда України довела, що 

є одним із лідерів у світовому паралімпійському спорті. Розвиток спортивного 

руху інвалідів в Україні розпочався з 1989 р. зі створення фізкультурно-

спортивних клубів системи «Інваспорт». Таким чином люди з обмеженими 

можливостями були залучені до занять фізичною культурою та спортом і 

отримали можливість представляти Україну на найвищих міжнародних 

спортивних змаганнях. На сьогодні Україна демонструє свою повагу та 

толерантне ставлення до людей з інвалідністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній історіографії 

України відсутнє повне ґрунтовне висвітлення та дослідження участі 

українських спортсменів-паралімпійців у Паралімпійських іграх 2016 р., окрім 

деяких публікацій у друкованих та інтернет-виданнях [1; 2; 8], які дотично 

розкривають історію участі та перемог Національної паралімпійської збірної 

команди України на XV Літніх паралімпійських іграх 2016 р. в м. Ріо-де-

Жанейро (Бразилія). 

Метою статті є короткий історико-хронологічний аналіз участі 

Національної паралімпійської збірної команди України на XV Літніх 

паралімпійських іграх 2016 р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

Виклад основного матеріалу. На початку коротко розглянемо історію 

створення Паралімпійської збірної команди України. З 1989 р. почався 

розвиток громадського фізкультурно-спортивного руху інвалідів в Україні зі 

створення фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубів 

інвалідів. До цього інваліди займалися фізичною культурою та спортом 

індивідуально і самостійно, в основному з метою реабілітації. Інваліди з 

вадами зору та слуху почали займатися фізичною культурою та спортом у 

системі обласних громадських організацій відповідних нозологій [1, с. 190]. У 
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1993 р. в Україні починає діяти цілісна система фізкультурно-реабілітаційної і 

спортивної роботи серед інвалідів. Уряд України своїм рішенням створив 

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та його 

27 регіональних відділень, які разом забезпечують впровадження в життя 

державної політики з питань фізичної культури і спорту інвалідів в Україні [1, 

190]. В цей час також почали діяти 72 відділення регіональних центрів в містах 

і районах областей, 98 фізкультурно-оздоровчих клубів, 26 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл інвалідів. Український та регіональні центри «Інваспорт» 

цілеспрямовано працюють над виконанням Цільової комплексної програми 

«Фізичне виховання – здоров´я нації», реалізація якої сприяє зміцненню 

фізкультурного руху інвалідів [1, с. 191].  

XV Літні паралімпійські ігри відбулися в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 

7 по 18 вересня 2016 р. Місце проведення ігор було визначене 2 жовтня 2009 р. 

в м. Копенгаген (Данія) одночасно із вибором столиці XXXI Літніх 

олімпійських ігор. Офіційний логотип спортивних змагань був розроблений 

бразильською компанією Tatíl Design й був представлений 31 грудня 2010 р. В 

основу логотипу було покладено стилізовані елементи природи Ріо-де-

Жанейро – гори, сонце, море, представлені у формі людських силуетів, що 

танцюють взявшись за руки. Дизайн талісманів для Олімпійських та 

Паралімпійських ігор був розроблений комппанією Birdo (м. Сан-Паулу) [7]. 

Загалом на XV Літніх паралімпійських іграх змагання проходили у 

22 видах спорту. Українську збірну представляли 172 спортсмени у 15 видах, а 

саме: академічне веслування; волейбол сидячи; голбол; параканое; 

велосипедний спорт; дзюдо; легка атлетика; пауерліфтинг; стрільба; стрільба з 

лука; фехтування; паратріатлон; настільний теніс; футбол 7х7; плавання.  

Почесну місію нести прапор України було надано досвідченим 

спортсменам-паралімпійцям від української команди: на відкритті – 

Маргарита Привалихіна (волейбол сидячи), на закритті – Тарас Дутко (футбол 

7х7). 

На XV Літніх паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро українська збірна 

посіла рекордне 3-є загальнокомандне місце та завоювала найбільшу кількість 

медалей у своїй історії виступів на Паралімпійських іграх – 41 золоту, 

37 срібних та 39 бронзових. До цього рекордом вважали XIV Літні 

паралімпійські ігри у м. Лондон (Велика Британія) 2012 р., тоді в заліку збірної 

України було 84 нагороди [6; 10]. 

Далі розглянемо в хронологічному порядку, як спортсмени-паралімпійці 

завойовували медалі на XV Літніх паралімпійських іграх. 

8 вересня спортсмени Національної паралімпійської збірної команди 

вибороли свої перші нагороди для України. Золоті медалі – Євгеній Богодайко 

(плавання, 100 м на спині, чоловіки, S7). Срібні медалі – Денис Дубров 

(плавання, 100 м брасом, чоловіки, SB9). Бронзові медалі – Роман Данилюк 

(легка атлетика, штовхання ядра, чоловіки, F11/12), Руслан Катишев (легка 

атлетика, стрибки у довжину, чоловіки, T11), Давид Хорава (дзюдо, чоловіки, 

до 66 кг), Юлія Галінська (дзюдо, жінки, до 48 кг), Ярослав Семененко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
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(плавання, 100 м на спині, чоловіки, S6), Оксана Хруль (плавання, 100 м на 

спині, жінки, S6), Ольга Свідерська (плавання, 100 м вільним стилем, жінки, 

S3) [2; 10]. 

9 вересня спортсмени-паралімпійці продовжили свій успішний виступ на 

Паралімпійських іграх, виборовши загалом 17 нагород. Золоті медалі – Інна 

Черняк (дзюдо, жінки, до 57 кг), Дмитро Залевський (плавання, 100 м на спині, 

чоловіки, S11), Геннадій Бойко (плавання, 100 м на спині, чоловіки, S1), 

Катерина Істомина (плавання, 100 м батерфляєм, жінки, S8), Ігор Цвєтов 

(легка атлетика, 100 м, чоловіки, Т35), Максим Крипак (плавання, 50 м 

вільним стилем, чоловіки, S7). Срібні медалі – Ольга Ковальчук (стрільба, 

пневматичний пістолет, 10 м, Р2, жінки, SH1), Дмитро Соловей (дзюдо, 

чоловіки, до 73 кг), Ірина Гусєва (дзюдо, жінки, до 63 кг), Євгеній Богодайко 

(плавання, 50 м вільним стилем, чоловіки, S7), Оксана Хруль (плавання, 50 м 

батерфляєм, жінки, S6). Бронзові медалі – Андрій Деревінський, Вікторія 

Савцова, Ольга Свідерська, Євгеній Богодайко, Єлизавета Мерешко, Дмитро 

Виноградець, Юрій Божинський та Богдан Гриненко (плавання, змішана 

естафета 4х50 м вільним стилем), Олександр Косіонов (дзюдо, чоловіки, до 

81 кг), Сергій Паламарчук (плавання, 100 м на спині, чоловіки, S2), Антон 

Коль (плавання, 100 м на спині, чоловіки, S1), Ірина Соцька (плавання, 100 м 

на спині, жінки, S2), Денис Дубров (плавання, 50 м вільним стилем, чоловіки, 

S10) [2; 10]. 

10 вересня українські спортсмени вибороли 12 комплектів нагород. 

Золоті медалі – Лідія Соловйова (паверліфтинг, жінки, до 50 кг), Єгор 

Дементьєв (велоспорт, гонка переслідування, чоловіки, С5), Дмитро 

Виноградець (плавання, 50 м на спині, чоловіки, S3), Єлизавета Мерешко 

(плавання, 50 м вільним стилем, жінки, S6), Максим Крипак (плавання, 100 м 

на спині, чоловіки, S10). Срібні медалі – Анастасія Мисник (легка атлетика, 

штовхання ядра, жінки, F20), Олександр Назаренко (дзюдо, чоловіки, до 

90 кг), Ярослав Денисенко (плавання, 200 м комплексом та 100 м на спині, 

чоловіки, SM13), Вікторія Савцова (плавання, 50 м вільним стилем, жінки, S6). 

Бронзові медалі – Данило Чуфаров (плавання, 200 м комплексом, чоловіки, 

SM13), Денис Дубров (плавання, 100 м брасом, чоловіки, S10) [2; 10]. 

11 вересня паралімпійці України виграли 12 нагород. Золоті медалі – 

Роман Полянський (веслування, одиночка, чоловіки, ASMIx), Наталія Косміна 

(настільний теніс, індивідуальні змагання, жінки, клас 11), Денис Дубров 

(плавання, 200 м комплексом, чоловіки, SM10), Олексій Федина (плавання, 

100 м брасом, чоловіки, SB13), Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брасом, 

жінки, SB5), Лейла Аджаметова (легка атлетика, 100 м, жінки, Т13). Срібні 

медалі – Зоя Овсій (легка атлетика, метання булави, жінки), Максим Крипак 

(плавання, 200 м комплексом, чоловіки, SM10), Вікторія Савцова (плавання, 

100 м брасом, жінки, SB5). Бронзові медалі – Дмитро Прудніков (легка 

атлетика, стрибки у довжину, чоловіки, Т20), Дмитро Вазенко (плавання, 

200 м комплексом, чоловіки, SM10), Сергій Паламарчук (плавання, 200 м 

вільним стилем, чоловіки, S2) [2; 10]. 
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12 вересня спортсмени збірної команди України вибороли в загальній 

кількості 12 нагород. Золоті медалі – Антон Дацко (фехтування на візках, 

шабля, чоловіки, категорія В), Андрій Демчук (фехтування на візках, шабля, 

чоловіки, категорія А), Ігор Цвєтов (легка атлетика, 200 м, чоловіки, Т35), 

Денис Дубров (плавання, 100 м комплексом, чоловіки, SM10). Срібні медалі – 

Ярослав Денисенко (плавання, 400 м вільним стилем, чоловіки, S13), Анна 

Стеценко (плавання, 400 м вільним стилем, жінки, S13), Оксана Ботурчук 

(легка атлетика, 200 м, жінки, Т12), Ольга Свідерська (плавання, 150 м 

комплексом, жінки SM4), Максим Крипак (плавання, 100 м батерфляєм, 

чоловіки, S10), Євгеній Богодайко (плавання, 50 м батерфляєм, чоловіки, S7). 

Бронзові медалі – Роман Павлик (легка атлетика, стрибки у довжину, чоловіки, 

Т36), Марина Піддубна (плавання, 50 м вільним стилем, жінки, S11) [2; 10]. 

13 вересня українські паралімпійці завоювали 11 нагород. Золоті медалі 

– Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, жінки, Т12), Василь 

Ковальчук (стрільба, пневматична гвинтівка лежачи, R5, 10 м, змішані, SH2), 

Єлизавета Мерешко (плавання, 400 м вільним стилем, жінки, S6), Євгеній 

Богодайко (плавання, 200 м комплексом, чоловіки, SM7), Максим Крипак 

(плавання, 100 м вільним стилем, чоловіки, S10). Срібні медалі – Наталя 

Єзловецька (легка атлетика, 400 м, жінки, Т20), Дмитро Виноградець 

(плавання, 50 м вільним стилем, чоловіки, S3). Бронзові медалі – Олег 

Науменко (фехтування на візках, шпага, чоловіки, категорія В), Євгенія Бреус 

(фехтування на візках, шпага, жінки, категорія А), Марина Литовченко 

(настільний теніс, індивідуальні змагання, жінки, клас 6), Максим Веракса 

(плавання, 100 м брасом, чоловіки, SB12) [2; 10]. 

14 вересня Національна паралімпійська збірна команда України здобула 

9 нагород. Золоті медалі – Олександр Комаров, Максим Крипак, Богдан 

Гриненко, Денис Дубров, Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Дмитро 

Ванзенко (плавання, естафета 4х100 м вільним стилем, чоловіки), Єгор 

Дементьєв (велоспорт, гонка з роздільним стартом, чоловіки, С5), Сергій 

Кліперт (плавання, 100 м на спині, чоловіки, S12), Анна Стеценко (плавання, 

50 м вільним стилем, жінки, S13). Срібні медалі – Ярина Матло (плавання, 

100 м на спині, жінки, S12), Марія Лафіна (плавання, 50 м на спині, жінки, 

SB3), Олексій Денисюк (стрільба, пістолет, 50 м, Р4, змішані, SH1), Зоя Овсій 

(легка атлетика, метання диска, жінки, F51/52), Олександр Мащенко 

(плавання, 100 м батерфляєм, чоловіки, S11) [2; 10]. 

15 вересня спортсмени української Паралімпійської збірної вибороли 

12 нагород. Золоті медалі – Сергій Ємельянов (параканое, одиночки, чоловіки, 

KL3), Максим Крипак (плавання, 400 м вільним стилем, чоловіки, S10), 

Євгеній Богодайко (плавання, 100 м батерфляєм, чоловіки, SB6), Геннадій 

Бойко (плавання, 50 м на спині, чоловіки, S1). Срібні медалі – Марія Помазан 

(легка атлетика, штовхання ядра, жінки, F35), Наталія Лагутенко (параканое, 

одиночки, жінки, KL2), Денис Дубров (плавання, 400 м вільним стилем, 

чоловіки, S10), Дмитро Виноградець (плавання, 200 м вільним стилем, 

чоловіки, S3), Микола Діброва (легка атлетика, штовхання ядра, чоловіки, 



ГУМАНIТАРНИЙ ВIСНИК. Число 31. Вип. 15 

74 

F35). Бронзові медалі – Сергій Паламарчук (плавання, 50 м на спині, чоловіки, 

S2), Антон Коль (плавання, 50 м на спині, чоловіки, S1), Ірина Соцька 

(плавання, 50 м на спині, жінки, S2) [2; 10]. 

16 вересня спортсмени-паралімпійці завоювали для української збірної 

команди 13 нагород. Золоті медалі – Володимир Антонюк, Іван Доценко, 

Тарас Дутко, Євгеній Зінов′єв, Едгар Каграманян, Артем Красильников, 

Богдан Кулинич, Олег Лень, Дмитро Молодцов, Станіслав Подольський, 

Віталій Романчук, Констянтин Симашко, Віталій Трушев, Іван Шкварло 

(футбол 7х7, чоловіки, класи 5-8), Віктор Дідух, Максим Ніколенко, Михайло 

Попов (настільний теніс, командні змагання, чоловіки, класи 6-8), Анна 

Стеценко (плавання, 100 м вільним стилем, жінки, S13). Срібні медалі – Роман 

Павлик (легка атлетика, 400 м, чоловіки, Т36), Віктор Смирнов (плавання, 

200 м комплексом, чоловіки, S11), Дмитро Виноградець (плавання, 150 м 

комплексом, чоловіки, SM3), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м вільним 

стилем, чоловіки, S13), Богдан Гриненко (плавання, 50 м вільним стилем, 

чоловіки, S8). Бронзові медалі – Людмила Даниліна (легка атлетика, 1500 м, 

жінки, Т20), Марина Вербова (плавання, 100 м на спині, жінки, SB12), Максим 

Веракса (плавання, 100 м вільним стилем, чоловіки, S7), Євгеній Богодайко 

(плавання, 100 м вільним стилем, чоловіки, S7), Юрій Божинський (плавання, 

50 м вільним стилем, чоловіки, S8) [2; 10]. 

17 вересня – останній змагальний день для Національної паралімпійської 

збірної команди України на XV Літніх паралімпійських іграх, проте не 

останній за кількістю медалей, їх збірна команда збільшила на 10 нагород. 

Золоті медалі – Анна Стеценко (плавання, 100 м на спині, жінки, S13), 

Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м вільним стилем, жінки, S6), Максим 

Веракса (плавання, 50 м вільним стилем, чоловіки, S12). Срібні медалі – Юрій 

Божинський, Денис Дубров, Максим Крипак, Євгеній Богодайко (плавання, 

естафета 4х100 м комплексом, чоловіки), Оксана Ботурчук (легка атлетика, 

400 м, жінки, Т12), Вікторія Савцова (плавання, 100 м вільним стилем, жінки, 

S6). Бронзові нагороди – Лейла Аджаметова (легка атлетика, 400 м, жінки, 

Т13), Олександр Комаров (плавання, 100 м вільним стилем, чоловіки, S13), 

Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем, чоловіки, S12), Андрій 

Деревінський (плавання, 50 м вільним стилем, чоловіки, S4) [2; 10]. 

Українські спортсмени на XV Літніх паралімпійських іграх в м. Ріо-де-

Жанейро, Бразилія встановили 109 рекордів у трьох видах спорту: плавання, 

легка атлетика та пауерліфтінг. З них 22 рекорди світу, 32 паралімпійські 

рекорди і 54 рекорди Європи. Найбільшу кількість рекордів встановили плавці 

– 94. Плавчиня Анна Стеценко покращила паралімпійський рекорд на 

дистанції 50 м вільним стилем, який тримався 20 р. Її результат – 27, 34 с. 

Найрезультативніші виступи продемонстрували плавці Максим Крипак, 

Євгеній Богодайко, Денис Дубров, які здобули по 8 медалей різного гатунку. 

4 золоті нагороди має у своєму активі плавчиня Єлизавета Мерешко. 3 золоті 

медалі у Анни Стеценко та по 2 золоті нагороди мають легкоатлет Ігор Цвєтов, 

велосипедист Єгор Дементьєв, плавець Геннадій Бойко [2; 10]. 
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Отже, як бачимо з вищеподаного матеріалу, Національна паралімпійська 

збірна команда України мала досить потужний та результативний виступ на 

XV Літніх паралімпійських іграх 2016 р. у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

Своїми вагомими здобутками збірна популяризує Паралімпійський рух у світі 

та потужно підносить імідж України на міжнародному рівні. 
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B. H. Kulynych,  

S. V. Ovcharenko 
 

The history of the participation of the National team of Ukraine at the 

XV Summer Paralympic Games  

The article reveals the peculiarities of participation of the National Paralympic 

team of Ukraine in the XV Summer Paralympic Games in Rio-de-Janeiro (Brazil). 

From a historical point of view, the history of paralympicism in the world as a whole 

is represented, and representatives from Ukraine are involved in this movement. 

Separate blocks describe the participation and sporting achievements of members of 

the teams of the National Paralympic team of Ukraine at the Paralympic Games. 

Statement of the problem. Participation in the XV Paralympic Games 2016 

in Rio-de-Janeiro (Brazil). The National team of Ukraine has proved that it is one of 

the leaders in the world Paralympic sport. Today, Ukraine demonstrates its respect 

and tolerance towards people with disabilities. 

Analysis of recent research. The contemporary historiography of Ukraine 

lacks thorough coverage and study of the participation of Ukrainian Paralympic 

athletes in the 2016 Paralympic Games. 
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The purpose of the article is a brief historical and chronological analysis of 

the participation of the National Paralympic team of Ukraine in the XV Summer 

Paralympic Games 2016 in Rio-de-Janeiro (Brazil). 

Presenting main material. Since 1989, the development of public physical 

and sports movement of the disabled in Ukraine has started, with the establishment 

of physical and sports and fitness clubs of the disabled. In 1993, a holistic system of 

physical education, rehabilitation and sporting work for the disabled became 

operational in Ukraine. By its decision, the government of Ukraine created the 

Ukrainian Center for Disability Physical Culture and Sports "Invasport" and its 

27 regional offices. 

The XV Summer Paralympics were held in Rio-de-Janeiro (Brazil) from 

September 7 to 18, 2016. The competitions were held in 22 sports at the 

XV Summer Paralympics. The Ukrainian national team was represented by 

172 athletes in 15 types, namely: rowing; volleyball sitting; golf; paranoia; cycling; 

judo; athletics; powerlifting; shooting; archery; fencing; paratriathlon; table tennis; 

football 7x7; swimming. 

At the XV Summer Paralympics in Rio-de-Janeiro, the Ukrainian national 

team took a record 3 overall team place and won the most medals in the history of 

the Paralympic Games – 41 gold, 37 silver and 39 bronze. 

The article provides information on the winners of all sports. 

The National Paralympic team of Ukraine had a very powerful and effective 

performance at the XV Summer Paralympics 2016 in Rio-de-Janeiro (Brazil), which 

promotes the Paralympic movement in the world and promotes the image of Ukraine 

internationally. 

Keywords: Paralympics, competitions, National team, Paralympic team, 

team, Paralympics, sport. 
 

Б. Г. Кулинич,  

С. В. Овчаренко 
 

История участия Национальной сборной команды Украины на 

XV Летних паралимпийских играх 

В статье раскрыты особенности участия Национальной паралимпийской 

сборной команды Украины в XV Летних паралимпийских играх в г. Рио-де-

Жанейро (Бразилия). С исторической точки зрения представляется история 

паралимипизма в мире в целом и приобщение к этому движению 

представителей Украины. Отдельными блоками дается характеристика 

участия и спортивных достижений членов команд Национальной 

паралимпийской сборной Украины на Паралимпийских играх. 

Ключевые слова: Паралимпийские игры, соревнования, Национальная 

сборная, Паралимпийская сборная команда, паралимпийцы, спорт. 


