
 
 МИХАЛЬЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 

Старший викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом 

фізичного виховання Івано-Франківського національного медичного 

університету  

 

1980 р. – закінчив Івано-Франківський республіканський технікум фізичної 

культури. 

1980 - 1981 рр. – вчитель фізичної культури СШ с. Іванків Житомирської 

обл. 

1981 - 1983 рр.-  строкова служба в Збройних Силах. 

1987 р. – закінчив Ленінградський військовий інститут фізичної культури. 

1987 - 1996 рр. – викладач кафедри фізичної пдготовки і спорту 

Луганського вищого військового училища штурманів. 

1996 - 1997 рр. – начальник фізичної пдготовки і спорту 205 бази 

Харківського інституту льотчиків ВПС України. 

1997 - 2005 рр. – старший викладач, заступник начальника кафедри 

кафедри фізичної підготовки  і спорту Харківського університету Повітряних 

Сил України. 

2006 - 2014 рр. – старший викладач, доцент кафедри загального фізичного 

виховання Луганського державного університету внутрішніх справ           імені 

Е.О. Дідоренка. 

2014 – 2017 рр. – викладач, в.о. доцента кафедри фізичного виховання та 

здоров’я ІФНМУ. 

З 2017 р. по теперішній час – в.о. доцента, ст. викладач кафедри фізичної 

реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання ІФНМУ. 

Педагогічний стаж – 39 років. 

Михальчук Р.В. є заслуженим працівником фізичної культури і спорту 

України (2012); заслуженим майстром спорту України (1996); 13 - разовим 

чемпіон світу у двоборстві; 70 - разовим рекордсменом світу, СРСР та України; 

26 - разовим чемпіон світу в окремих вправах (поштовх, ривок);      6 - разовим 

чемпіоном світу серед ветеранів; 3 - разовим чемпіоном СРСР в сумі 

двоборства; 4 - разовим переможцем Кубка СРСР у поштовху довгим циклом; 



20 - разовим чемпіоном України; першим в Україні чемпіон світу з гирьового 

спорту; Суддя національної категорії. Тренер вищої категорії. Викладач вищої 

категорії.  

Незважаючи на свій вік як для спортсмена на даний час Р. Михальчук і 

надалі успішно виступає на змаганнях різного рівнях. Спортивні результати 

недавніх виступів з гирьового спорту: 

- 2016 р. чемпіонат Світу з гирьового хортингу (м. Херсон) – І місце – 

спринт-ривок гирі 32 кг (5 хв) – 110 підйомів (рекорд Світу);  

- 2017 р. Кубок України з гирьового спорту (м. Херсон) – І місце ривок гирі 

24 кг (напівмарафон 30 хв.) – 640 підйомів (абсолютний рекорд України); 

- 2017 р. чемпіонат Європи (м. Печ, Угорщина) – І місце серед ветеранів 

поштовх довгим циклом – 86 підйомів 2 гир по 24 кг (рекорд Європи).  

- 2018 р. Кубок України з гирьового спорту (м. Київ) – І місце серед 

ветеранів поштовх довгим циклом – 84 підйоми 2 гир по 24 кг (рекорд 

України).  

Зусиллями Р. Михальчука в ІФНМУ створена і діє ефективна система 

організації роботи навчально-тренувального процесу з гирьового спорту. Це 

підтверджено досягненнями команди та окремих спортсменів на міжнародних 

і національних змаганнях, в тому числі на чемпіонатах світу, Європи та 

України. Спортсмени секції з гирьового спорту зберегли і примножили 

спортивні традиції минулих років, набули великого досвіду участі у змаганнях 

різного рівня.  

26-28.02.2016 – Чемпіонат України серед студентів ВНЗ та чемпіонат  

України серед дорослих (м. Київ). Команда ІФНМУ – ІІІ загальнокомандне 

місце у Чемпіонаті України. 

29.10.2016 – Чемпіонат області з гирьового спорту і гирьового хортингу. 

Команда ІФНМУ – І загальнокомандне місце у Чемпіонаті області. 

26-27.03.2017 – Чемпіонат України з гирьового хортингу (м. Ірпінь). 

Команда ІФНМУ – ІІ загальнокомандне місце у Чемпіонаті України з гирьового 

хортингу. 

04.11.2017 – Чемпіонат області з гирьового спорту і гирьового хортингу. 

Команда ІФНМУ – І загальнокомандне місце у Чемпіонаті області. 

22-25.02.2018 – Чемпіонат України серед студентів ВНЗ поштовх довгим 

циклом  (м. Київ). Команда ІФНМУ – І загальнокомандне місце у Чемпіонаті 

України з гирьового спорту серед студентів ВНЗ.  

10.11.2018 – Чемпіонат області з гирьового спорту і гирьового хортингу. 

Команда ІФНМУ – І загальнокомандне місце у Чемпіонаті області. 

09.11.2019 – Чемпіонат області з гирьового спорту. Команда ІФНМУ – І 

загальнокомандне місце у Чемпіонаті області. 

Р. Михальчук підготовив 14 майстрів спорту України, 1 МСМКУ, 46 

чемпіонів та призерів світу та Європи з гирьового спорту та гирьового хортингу 

(Шваб О., Калмиков Є., Бурлуцький А., Діхтяренко С., Тарануха М., Пригода 

Є., Коляков Є., Ільченко А., Ковган О.,  Ковтун М., Трофименко М., Савчин І., 

Шевага В., Юзьків П., Гривул Н. та др.).  

Вихованці Р. Михальчука за період 2016-2020 рр. виконали норматив 

«Кандидат майстра спорту України»: Попович Юрій (2016), Николишин 

Ярослав (2016), Килестин Марія (2016), Шваб Олександр (2016), Гривул Назар 



(2016), Шевага Володимир (2017), Савчин Ірина (2017), Юзьків Петро (2018), 

Макота Христина (2018), Гірняк Юля  (2020),  Олексин Марія (2020). 

Автор 25 наукових та науково-методичних праць, серед яких є 1 

навчальний посібник та 2 навчально-методичні посібники. 

Кандидат педагогічних наук (2010). 

Ветеран військової служби, підполковник запасу ЗС України (2005). 

За високі спортивні досягнення Р.В. Михальчук нагороджений почесною  

грамотою Кабінету Міністрів України (№ 21, від 11.05.2005 р); 

 
 


