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            2    ЛЮТОГО 

 

2 лютого 1966 р. – народилась Вацеба Оксана Михайлівна − професор, член-

кореспондент Української Академії наук, почесний працівник фізичної культури і 

спорту (2006), відмінник освіти України (1997).  

Оксана Вацеба народилася в Івано-Франківську. Здобула освіту у Львівському 

державному інституті фізичної культури (нині — університет) (1988, з відзнакою). 

Активно займалася спортом — виступала у складах жіночих команд майстрів з 

баскетболу «ДБК» (Львів) та «Сталь» (Дніпропетровськ).  

Від 1990 року — аспірант, викладач, старший викладач, заступник декана, декан 

факультету спорту, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, проректор 

з наукової роботи Львівського державного університету фізичної культури. Кандидат 

педагогічних наук з 1994 (тема кандидатської дисертації "Спортивно-гімнастичний рух в 

Західній Україні (кінець XIX — 30-і роки XX ст."), професор з 2004 р. Підготувала низку 

кандидатів наук. У період з 2000 по 2003  рік  навчалась у докторантурі Київського 

національного університету..  

Член Виконкому Олімпійської Академії України, відповідальний секретар 

відділення НОК України у Львівській області. З липня 2009 року працює на посаді 

заступника начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської 

обласної державної адміністрації.  

Оксана Вацеба - автор понад  200 наукових праць, у тому числі монографій, 

підручників та посібників. Серед її основних праць: 

 Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт»: Підручник. — 

Харків: ОВС, 2005. — 240 с. (у співавторстві з М. С. Герциком);   

Енциклопедія олімпійського спорту України / За ред. В. М. Платонова. — Київ: 

Олімпійська література, 2005. — 463 с. (у складі авторського колективу);  

Нариси з історії західноукраїнського спортивного руху. — Івано-Франківськ: 

Лілея-НВ, 1997. — 232 с.;  

Студентський спортивний рух: історія та сучасність. Л.: НВФ «Українські 

технології», 2003. — 60 с. (у співавторстві з С. І. Степанюк);  
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Спорт української діаспори: Покажчик книжкових видань з фізичного виховання і 

спорту української діаспори. — Львів: Українські технології, 2003. — 84 с.; 

Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та 

спорті: Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. — 276 с. (у 

співавторстві з Б. М. Шияном).  
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