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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
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ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
У статті розкрито історію створення на Черкащині комунального
підприємства «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» Черкаської обласної ради». Розглянуто процес становлення
організації, основну мету її діяльності, організацію та проведення різного
роду спортивних змагань серед людей з інвалідністю. Наводиться хронологія
змагань та кількість перемог, які здобули на них спортсмени-черкащани.
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Постановка проблеми. Ще у Стародавній Греції фізичні вправи
застосовували у процесі реабілітації і відновлення для воїнів та людей з
певними недугами і відхилиннями. На сьогодні проблема відновлення воїнів,
особливо тих, які брали участь у бойових діях на Сході України, починаючи з
2014 р., є, як ніколи, актуальною та необхідною. Прийнято вважати, що у
процесі реабілітації головним чинником для швидкого відновлення є саме
психоемоційний стан людини, а спорт та фізичні вправи є одним із
найшвидших шляхів для досягнення позитивного психоемоційного стану
організму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про діяльність КП
«Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»» та
паралімпійський рух на Черкащині досліджень не проводили, окрім деяких
окремих газетних публікацій [4; 5] про виступи та досягнення спортсменівпаралімпійців Черкащини та їх тренерів. Протягом останніх років з’являлися
поодинокі статті в електронних ресурсах про спортивні здобутки черкаських
паралімпійців на змаганнях різного рангу. Саме тому ця тема є цікавим
об’єктом дослідження та актуальною темою, що потребує вивчення, аналізу та
дослідження.
Мета статті. Вивчення процесу створення та діяльності комунального
підприємства «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» Черкаської обласної ради».
Виклад основного матеріалу. Формування спортивного руху людей з
інвалідністю в Україні бере свій початок з 1989 р. Саме в цей час почали
створюватися фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби людей з
інвалідністю. У подальшому ці громадські об’єднання стали основою для
створення національних федерацій спорту людей з інвалідністю з різними
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видами уражень: опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та
інтелекту. У квітні 1992 р. ці чотири федерації об’єдналися у Національний
комітет спорту інвалідів України, що на сучасному етапі представляє Україну
у міжнародному паралімпійському русі, виконуючи функції Національного
паралімпійського комітету, а також сприяє участі українських спортсменів у
Дефлімпійських іграх. Люди з інвалідністю активно боролися за визнання
соціальної значущості фізкультурно-спортивного руху та необхідності
відповідної державної підтримки. Стрімкий злет масового спорту інвалідів
відбувся, коли в Україні була започаткована діяльність унікальної і поки що
єдиної в світі державної системи управління фізичною культурою і спортом
людей з інваліністю. У 1993 р. рішенням Кабінету Міністрів України були
створені Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт» та 27 регіональних центрів «Інваспорт» [10].
Паралімпійським рухом на Черкащині опікується з квітня 1993 р.
Черкаський обласний центр «Інваспорт» [11].
У 2012 р. Черкаський обласний центр «Інваспорт» перейменовано на КП
«Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
Черкаської обласної ради». Метою центру є реабілітація людей з вадами зору,
слуху, ураженням опорно-рухового апарату та вадами розумового розвитку
засобами фізичної культури та спорту. В 1999 р. при цьому центрі створено
Черкаську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу для людей з
інвалідністю, яка має відділення з: легкої атлетики, кульової стрільби,
футболу, плавання, голболу та пауерліфтингу [11].
Вже на наступний рік після створення Обласного центру «Інваспорт», а
саме у 1995 р., завдяки наполегливій праці всього колективу, перших тренеріввикладачів В’ячеслава Кудрявцева, Володимира Капаруліна, Олександра
Бойка спортсмени Черкаської області завоювали свої перші нагороди.
Пишається на сьогодні центр своїми ветеранами, першими призерами
обласних та всеукраїнських змагань, такими як: Микола Баландін, Олександр
Кобець, Василь Ковальчук, Борис Баркар, Микола Кобилка, Борис Герда, Ігор
Ткаченко, Алла Зубко, Наталія Кузнець, Наталія Герда.
Першим міжнародну нагороду в Черкаську область привіз Антон Скачков
у 1998 р. з чемпіонату світу з легкої атлетики в м. Бірмінгем (Великобританія),
виборовши бронзову медаль у стрибках у довжину. Однак на цьому він не
зупинився і став одним із найуспішніших спортсменів Черкаської області. Нині,
закінчивши спортивну кар’єру, Антон Скачков працює в ДЮСШ «Інваспорт»,
передаючи всі свої вміння і знання підростаючому поколінню [11].
Далі в хронологічному порядку розглянемо показники діяльності КП
«Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
Черкаської обласної ради» від моменту створення до 2018 р.
1993 р. – обласні змагання – 3, учасників – 30. Загальна кількість
спортсменів ДЮСШ – 45, тренерів – 4 [9].
1994 р. – обласні змагання – 4, учасників – 46. Всеукраїнські змагання – 4,
учасників – 14. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 76, тренерів – 4 [9].
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1995 р. – обласні змагання – 4, учасників – 50. Всеукраїнські змагання – 4,
учасників – 22. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 80, тренерів – 6 [9].
1996 р. – обласні змагання – 4, учасників – 62. Всеукраїнські змагання – 7,
учасників – 25. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 169, тренерів – 10 [9].
1997 р. – обласні змагання – 4, учасників – 80. Всеукраїнські змагання –
10, учасників – 33. Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 1. Загальна
кількість спортсменів ДЮСШ – 179, тренерів – 10 [9].
1998 р. – обласні змагання – 5, учасників – 85. Всеукраїнські змагання –
11, учасників – 43, нагород – 17 (13 – золотих, 3 – срібних, 1 – бронзова).
Міжнародні змагання – 1, учасників – 1, нагород – 2 (2 – бронзові). Загальна
кількість спортсменів ДЮСШ – 202, тренерів – 8 [9].
1999 р. – Міжнародні змагання – 1, учасників – 1, нагород – 2 (1 – золота,
1 – бронзова). Члени збірних команд України – 1. Присвоєно звання «Майстер
спорту України міжнародного класу» – 1. Загальна кількість спортсменів
ДЮСШ – 266, тренерів – 16 [9].
2000 р. – Міжнародні змагання – 1, учасників – 1, нагород – 2 (2 – золоті).
Присвоєно звання «Заслужений Майстер спорту України» – 1. Загальна
кількість спортсменів ДЮСШ – 322, тренерів – 14 [9].
2001 р. – Міжнародні змагання – 1, учасників – 1, нагород – 2 (1 – золота,
1 – срібна). Нагороди спартакіади «Повір у себе» – 4. Члени збірних команд
України – 2. Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 1, «Майстер
спорту України міжнародного класу» – 1. Загальна кількість учасників ДЮСШ
– 301, тренерів – 14 [9].
2002 р. – Нагороди спартакіади «Повір у себе» – 8. Міжнародні змагання
– 1, учасників – 2, нагород – 3 (3 – золоті). Присвоєно звання «Майстер спорту
України міжнародного класу» – 1. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ –
337, тренерів – 14 [9].
2003 р. – Всеукраїнські змагання – 6, нагород – 31 (15 – золотих, 11 –
срібних, 5 – бронзових). Міжнародні змагання – 1, учасників – 2, нагород – 6
(5 – золотих, 1 – срібна). Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 229,
тренерів – 16 [9].
2004 р. – обласні змагання – 5, учасників – 178. Всеукраїнські змагання –
12, учасників – 64, нагород – 36 (22 – золотих, 9 – срібних та 5 – бронзових).
Міжнародні змагання – 1, учасників – 2, нагород – 7 (4 – золоті, 1 – срібна, 2 –
бронзові). Присвоєно звання «Майстер спорту України міжнародного класу» –
1, «Заслужений Майстер спорту України» – 1. Загальна кількість спортсменів
ДЮСШ – 334, тренерів – 19 [9].
2005 р. – обласні змагання – 7, учасників – 210. Всеукраїнські змагання –
11, учасників – 66, нагород – 24 (14 – золотих, 8 – срібних, 2 – бронзові).
Члени збірних команд України – 5. Присвоєно звання «Майстер спорту
України» – 2. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 335, тренерів – 24 [9].
2006 р. – обласні змагання – 7, учасників – 250. Всеукраїнські змагання –
12, учасників – 78, нагород – 40 (10 – золотих, 23 – срібних, 7 – бронзових).
Нагороди спартакіади «Повір у себе» –15. Міжнародні змагання – 1, учасників
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– 1, нагород – 3 (3 – срібні). Члени збірних команд України – 12. Присвоєно
звання «Майстер спорту України» – 1. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ
– 335, тренерів – 20 [9].
2007 р. – обласні змагання – 16, учасників – 460. Всеукраїнські змагання –
17, учасників – 85, нагород – 37 (23 – золотих, 6 – срібних, 8 – бронзових).
Нагороди спартакіади «Повір у себе» –12. Міжнародні змагання – 7, учасників
– 8, нагород 6 (5 – золотих, 1 – срібна). Члени збірних команд України – 13.
Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 1, «Майстер спорту України
міжнародного класу» – 1. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 346,
тренерів – 23 [9].
2008 р. – Всеукраїнські змагання – 18, учасників – 80, нагород – 56 (16 –
золотих, 15 – срібних, 25 – бронзових). Нагороди спартакіади «Повір у себе» –
14. Міжнародні змагання – 2, учасників – 2, нагород – 1 (1 – золото) Загальна
кількість спортсменів – 332, тренерів – 19 [1, 132–133; 9].
2009 р.– нагороди на Всеукраїнських змаганнях – 96 (30 – золотих, 28 –
срібних, 38 – бронзових). Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 3,
«Заслужений Майстер спорту України» – 1. Загальна кількість спортсменів
ДЮСШ – 337, тренерів – 20 [9].
2010 р. – обласні змагання – 16, учасників – 590. Всеукраїнські змагання –
90, учасників – 25, нагород – 63 (20 – золотих, 21 – срібна, 22 – бронзові).
Міжнародні змагання – 5, учасників – 5, нагород – 4 (2 – срібні, 2 – бронзові).
Нагороди у спартакіаді «Повір у себе» –11. Члени збірних команд України –
28. Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 2, «Майстер спорту
України міжнародного класу» – 3. До таборів фізичноі та спортивноі
реабілітації було відправлено 23 спортсмени. Загальна кількість спортсменів
ДЮСШ – 181, тренерів – 13 [8, с. 52–92; 9].
2011 р. – обласні змагання – 12, учасників – 439. Всеукраїнські змагання –
22, учасників – 91, нагород – 50 (17 – золотих, 19 – срібних, 14 – бронзових).
Міжнародні змагання – 9, учасників – 7, нагород – 17 (5 – золотих, 6 – срібних,
6 – бронзових). Нагороди у спартакіаді «Повір у себе» – 15. Члени збірних
команд України – 15. Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 3,
«Майспер спорту України міжнародного класу» – 2. До таборів фізичної та
спортивної реабілітації відправлено 25 спортсменів. Загальна кількість
спортсменів ДЮСШ – 189, тренерів – 15 [2, с. 20; 9].
2012 р. – обласні змагання – 10, учасників – 342. Всеукраїнські змагання –
26, учасників – 93, нагород – 39 (16 – золотих, 11 – срібних, 12 – бронзових).
Міжнародні змагання – 7, учасників – 8, нагород – 7 (4 – золоті, 3 – бронзові).
Нагороди у спартакіаді «Повір у себе» – 8. Членів збірних команд – 19.
Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 1, «Майстер спорту України
міжнародного класу» – 3. До таборів фізичної та спортивної реабілітації
відправлено 25 спортсменів. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 180,
тренерів – 16 [9].
2013 р. – обласні змагання – 13, учасників – 674. Всеукраїнські змагання –
30, учасників – 122, нагород – 43 (17 – золотих, 11 – срібних, 15 – бронзових).
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Нагороди спартакіади «Повір у себе» –12. Міжнародні змагання – 12,
учасників – 15, нагород – 25 (8 – золотих, 12 – срібних, 5 – бронзових). Членів
збірних команд України – 26. Присвоєно звання «Майтер спорту України
міжнародного класу» – 1, «Заслужений Майстер спорту» – 1. До таборів
фізичної та спортивної реабілітації відправлено 26 спортсменів. Загальна
кількість спортсменів ДЮСШ – 180, тренерів – 16 [9].
2014 р. – обласні змагання – 8, учасників – 258. Всеукраїнські змагання –
14, учасників – 36, нагород – 26 (10 – золотих, 3 – срібні, 13 – бронзових).
Нагороди спартакіади «Повір у себе» – 11. Міжнародні змагання – 9, учасників
– 12, нагород – 9 (4 – золоті, 5 – срібних). Членів збірних команд України – 28.
Присвоєно звання «Заслужений Майстер спорту України» – 1. До таборів
фізичної та спортивної реабілітації відправлено 12 спротсменів. Загальна
кількість спортсменів ДЮСШ – 182, тренерів – 16 [9].
2015 р. – обласні змагання – 13, учасників – 458. Всеукраїнські змагання –
29, учасників – 50, нагород – 38 (12 – золотих, 14 – срібних, 12 – бронзових).
Нагороди спартакіади «Повір у себе» – 22. Міжнародні змагання – 12,
учасників – 13, нагород – 18 (5 – золотих, 9 – срібних, 4 – бронзові). Членів
збірних команд України – 30. Присвоєно звання «Майстер спорту України» –
3, «Майстер спорту України міжнародного класу» – 1. До таборів фізичної та
спортивної реабілітації відправлено 23 спортсмени. Загальна кількість
спортсменів ДЮСШ – 173, тренерів – 16 [9].
2016 р. – обласні змагання – 13, учасників – 497. Всеукраїнські змагання –
28, учасників – 89, нагород – 82 (37 – золотих, 15 – срібних, 30 – бронзових).
Нагороди спартакіади «Повір у себе» – 20. Міжнародні змагання – 14,
учасників – 18, нагород – 25 (12 – золотих, 5 – срібних, 8 – бронзових). Членів
збірних команд України – 29. Присвоєно звання «Майстер спорту України» – 4,
«Майстер спорту України міжнародного класу» – 2, «Заслужений майстер
спорту» – 1. До таборів фізичної та спортивної реабілітації відправлено
24 спортсмени. Загальна кількість спортсменів ДЮСШ – 162, тренерів – 17
[6, с. 2; 9].
2017 р. – обласні змагання – 13, учасників – 500. Всеукраїнські змагання –
18, учасників – 94, нагород – 57 (17 – золотих, 17 – срібних, 23 – бронзових).
Нагороди спартакіади «Повір у себе» – 25. Міжнародні змагання – 18,
учасників – 25, нагород – 25 (8 – золотих, 5 – срібних, 12 – бронзових). Членів
збірних команд України – 25. Присвоєно звання «Майстер спорту України» –
3, «Майстер спорту України міжнародного класу» – 1. До таборів фізичної та
спортивної реабілітації відправлено 20 спортсменів. Загальна кількість
спортсменів ДЮСШ – 176, тренерів – 17 [4, с. 10; 9].
2018 р. – обласні змагання – 14, учасників – 592. Всеукраїнські змагання –
38, учасників – 122, нагород – 96 (30 – золотих, 28 – срібних, 38 – бронзових).
Нагороди у спартакіаді «Повір у себе» – 29. Міжнародні змагання – 18,
учасників – 23, нагород – 20 (6 – золотих, 6 – срібних, 8 – бронзових). Членів
збірних команд України – 27. Присвоєно звання «Майстер спорту України» –
1, «Майстер спорту України міжнародного класу» – 3. До таборів фізичної та
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спортивної реабілітації відправлено 21 спортсмена. Загальна кількість
спортсменів ДЮСШ – 159, тренерів 18 [3, с. 351; 7, с. 229; 9].
КП «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» Черкаської обласної ради» проводить наступні змагання:
Відкритий чемпіонат області з кульової стрільби; Відкритий чемпіонат області
з шахів; Відкритий чемпіонат області з плавання; Відкритий кубок Черкаської
області з футзалу, пам’яті чемпіона ХІІ Всесвітніх ігор глухих О. Л. Стеблян;
Відкритий кубок Черкащини з футзалу, пам’яті тренера К. Д. Пасічника;
Обласні змагання «Спортивна родина»; Обласні змагання «Повір у себе» [8].
Отже, за роки свого становлення на Черкащині КП «Регіональний центр з
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської обласної ради»
виховав велику кількість чемпіонів Паралімпійських ігор, переможців
чемпіонатів і кубків Світу та Європи, брав участь і проводив всеукраїнські та
обласні змагання з різних видів спорту. Як бачимо із вищеподаного матеріалу,
діяльність КП «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» спрямована на популяризацію паралімпійського спорту в Україні і
дає змогу реалізовувати себе та розвиватися черкащанам з обмеженими
фізичними можливостями.
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B. H. Kulynych
History and modern activities of municipal enterprise "Regional Center
for Physical Culture and Sports of Disabled Persons "Invasport" of Cherkasy
Regional Council"
Today, the problem of restoring warriors of Ukraine is as urgent and necessary
as ever. Namely, sports and exercise are one of the fastest ways to achieve a positive
psycho-emotional state of the body. Therefore, the topic of the article is relevant.
No studies have been conducted on the activities of the Regional Center for
physical culture and sports of disabled persons in Cherkasy region, except for some
separate newspaper publications.
The purpose of the article is to study the process of creation and activities of
municipal enterprise "Regional Center for Physical Culture and Sports of Disabled
Persons "Invasport" of Cherkasy Regional Council".
The formation of sports movement of people with disabilities in Ukraine dates
back to 1989. In 1993, by the decision of the Government of Ukraine, Ukrainian
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Center for Physical Culture and Sports of Disabled Persons "Invasport" and 27
regional "Invasport" centers were created. Since April 1993, the Paralympic
movement in Cherkasy has been in charge of Chervasy Regional Center "Invasport".
In 2012 Cherkasy Regional Center "Invasport" was renamed in municipal
enterprise "Regional Center for Physical Culture and Sports of Disabled Persons
""Invasport" of Cherkasy Regional Council.
The purpose of the center is to rehabilitate people with visual impairments,
hearing, impaired musculoskeletal and intellectual disabilities by means of physical
culture and sports. In 1999, the Center established Cherkasy Regional Children and
Youth Sports School for people with disabilities, which has departments of:
athletics, ball shooting, football, swimming, golf and powerlifting.
The first international award was brought to Cherkasy region by Anton
Skachkov in 1998 at the World Athletics Championships in Birmingham (UK),
winning the bronze medal in long jump.
The article chronologically examines the performance of municipal enterprise
"Regional Center for Physical Culture and Sports of Disabled Persons "Invasport" of
Cherkasy Regional Council" from the moment of creation until 2018.
ME "Regional Center for Physical Culture and Sports of Disabled Persons
"Invasport" of Cherkasy Regional Council" holds the following competitions: Open
Regional Shooting Championship; Open Regional Chess Championship; Open
Regional Swimming Championship; Open Futsal Cup of Cherkasy region in
memory of the champion of the 12th World Games of the Deaf O. L. Steblyan;
Open Futsal Cup of Cherkasy region in memory of the coach K. D. Pasichnyk;
Regional competitions "Sports family"; regional competitions "Believe in yourself".
The activities of ME “Regional Center for Physical Culture and Sports of
Disabled Persons "Invasport" are aimed at popularizing Paralympic sport in Ukraine
and enable to realize themselves and develop Cherkasy citizens with disabilities.
Keywords: competitions, "Invasport", history, Paralympic Games,
Paralympics, sportsmen, coach, disabled person, sports achievements, participant.
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