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Олімпійські ігри виникли в Древній Греції. Перші 

кроки спорт зробив тут кілька тисячоліть тому. Ще задовго 

776 року до н.е., року відкриття перших Олімпійських ігор, 

змагання сильних і спритних увійшли у звичай древніх 

мешканців Еллади. Вони займали важливе місце в їхньому 

обрядовому житті й вихованні юнацтва. Спортивні епізоди 

тих років прославив у своїй «Іліаді» Гомер, художники 

закарбували їх на численних  вазах і фресках. 

Кожні чотири роки влітку та взимку людей різних країн 

світу об’єднує грандіозне свято спорту – Олімпіада.  

У 2012 році пройшли чергові літні змагання в Лондоні.  

Буковину на ХХХ Олімпійських іграх представляли 

четверо спортсменів: 

Тетяна Дорохова (стрільба з лука); 

Микола Лабовський (легка атлетика, 10000 м); 

Наталія Лупу (легка атлетика, 800 м); 

Лідія Січенікова (стрільба з лука). 

Загалом, в Іграх ХХХ Олімпіади приймали участь 245 

українських олімпійців.  Українці змагалися у 28 видах 

спорту.  Найбільше представництво наших олімпійців у 

легкій атлетиці – 78 спортсменів, 24 – в академічному 

веслуванні, 14 – у плаванні, по 10 – у вільній боротьбі та 

дзюдо. 
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Лаб овський Микола  Миколайович  

 

 Майстер спорту України міжнародного 

класу з легкої атлетики. 

Капітан міліції. 

Представляє Чернівецьку область, 

обласну ШВСМ, «Колос», «Динамо», з 2012 

року – СК «Гешко». Офіційний партнер – 

туркомплекс «Аква-Плюс» (Георгій Козьма). 

Лабовський Микола Миколайович народився 

04.05.1983 р. у с. Байраки Герцаївського району. 

Закінчив місцеву середню школу та Чернівецький 

національний університет (спеціальність «Фізична культура 

і валеологія»). З 2000 року проживає у Чернівцях. 

Легкою атлетикою серйозно почав займатися з 17 з 

половиною років, коли пішов вчитися у ПТУ №6. 

Тренувався під керівництвом Дениса Тищука. У 8 класі 

виграв 800 м на чемпіонаті Герцаївського району серед 

учнів 8-9 класів. 9 клас – поїхав на обласні змагання, і посів 

12 місце на дистанції 800 м. 

Восени він почав займатися, а вже навесні на 

Всеукраїнських юніорських змаганнях в Одесі виборов 

друге місце на дистанції 800 м і впритул наблизився до 

нормативу кандидата у майстри спорту. 

Під час навчання в ЧНУ його тренером була Ячнюк 

Ірина Омельянівна. А з 2010 року його тренером є  

Степанцов Костянтин Альбертович. 

За підсумками 2004 – вперше увійшов до десятки 

кращих спортсменів Буковини. Тоді головними 
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досягненнями сезону були: перші місця на молодіжній 

першості України та національному Кубку НСК 

«Олімпійський» (на біговій доріжці) і 3 місце на Чемпіонаті 

України з кросу. Уперше виконав норматив майстра спорту 

України (5000 м). 

Найвищі досягнення у сезоні-2005: Кубок України, 

Всеукраїнська універсіада – 2-гі місця на дистанції 1500 м, 

чемпіонат України з кросу – 1 місце на дистанції 4 км, 

«Буковинська миля» (на стадіоні) –  2 м. 

У 2006 році Микола сенсаційно пробився до фіналу 

Чемпіонату Європи (у півфіналі з 9-ї позиції за якихось 300 

метрів вирвався на друге місце, поступившись лише 

майбутньому чемпіону Мехді Баала з Франції.). Найвищі 

результати сезону: Чемпіонат України – 1 місце, Чемпіонат 

Європи – 11 місце, Чемпіонат і Кубок України в приміщенні 

– 3-ті місця (1500 м), «Буковинська миля» (на стадіоні) – 3 м 

(4.06,8). 

Кращі результати сезону-2007: Кубок України – 1 місце 

(1500 м), Кубок Європи – 7 місце (3000 м), Всеукраїнська 

універсіада – 1 місце (1500 м), «Буковинська миля» (на 

стадіоні) – 2 місце (4.06,2). 

2008 р.: Чемпіонат України (1-4.08, Київ) – 1 місце на 

1500 м (3.42,58), Кубок України (6-8.06, Ялта) – 2 місце на 

1500 м (3.46,17), 9.06 (Тарту) – 1 місце на 1500 м (3.43,59), 

14.06 (Норвегія) – 1 місце на 1500 м (3.43,??), 16.06 

(Memorial Josefa Odlozila, Прага, Чехія) 7 місце на 1500 м 

(3.40,49), 28.06.(Стамбул, Туреччина) 1 місце на 1500 м 

(3:44.16), 27.07 (Сопот, Польща, Memoriał Janusza Sidły, 

Grand Prix Sopotu) – 1 місце на 3000 м (7.57,78), 30.07 

(Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny 
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BESKIDIANATHLETIC BIALSKO-BIAŁA, Польща) – 1 

місце на 1500 м (3.47,21)… 

2009 р.: Чемпіонат України (22.07, Ялта) – 1 місце на 

1500 м (3.42,48), Кубок України серед ШВСМ (22-23.09, 

Ялта) – 1 місце на 1500 м (3.50,08), «Буковинська миля» 

(4.10 на Соборній площі) – 1 місце. 

У 2009 році Миколі оперували аххілові сухожилля на 

обох ногах. А вже через 5 місяців виграв Чемпіонат 

України, що теж стало сенсацією. 

У 2010 – Микола Лабовський записав до свого активу 

перший серйозний міжнародний успіх – 2 місце на 

Командному Чемпіонаті Європи (Кубок Європи) на 

дистанції 3000 м (8.20,01). Перед цим на Кубку України 

(28.05, Ялта) Микола виграв дистанцію 3000 м з 

результатом вище нормативу майстра спорту міжнародного 

класу і рекорду області титулованого Івана Гешка (7.52,23, 

встановлений 8 червня 2001 р. у Познані) – 7.51,93. 

Чемпіонат України-2010 (2.07, Донецьк) – 2 місце на 1500 м 

(3.45,04). 

2011 р.: Командний Чемпіонат Європи (18-19.07, 

Стокгольм, Швеція) – 3 місце (в команді), 6 місце на 3000 м 

(8.05,17), Чемпіонат України (Донецьк) – 2.08 – 2 місце на 

1500 м (3.41,02), 4.08 – 2 місце на 5000 м (13.49,89 – рекорд 

області), Чемпіонат України в приміщенні (16.02, Суми) – 1 

місце на 3000 м (8.04,53), Чемпіонат Європи в приміщенні 

(4.03, Париж, Франція) – 6 місце в 1 забігу (8.08,17), Кубок 

України (31.05, Ялта) – 2 місце на 3000 м (7.56,11), 

«Хрещата миля» (25.09, Київ) – 1 місце (4.06,??), забіг на 10 

верст (10,6 км) у Білій Церкві (2.10, у рамках 
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Білоцерківського марафону) – 1 місце (31 хв. 03 сек.), 

«Буковинська миля» (8.10 на Соборній площі) – 1 місце. 

2012 р.: Чемпіонат і Кубок України з бігу на 10000 м 

(27.05, Ялта) – 1 місце (28.04,90 – рекорд області, 

олімпійський норматив Б), Чемпіонат України (15.06, Ялта) 

– 1 місце на 5000 м (13.23,50 – рекорд області, олімпійський 

норматив Б), здобув право виступати на Олімпійських іграх 

в Лондоні (!), Чемпіонат Європи (30.06, Хельсінки, 

Фінляндія) – 10000 м (зійшов – травма)… 

Учасник Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. На 

дистанції 10000 м 4.08.12 посів 26 місце – 29.32,12. 

Захоплюється єдиноборствами. Любить кататися на 

мотоциклі. За його словами, розганявся до швидкості 262 

км/год. 

Одружений. Має сина Миколку. 

 

Лупу Наталія  Олексі ївна  

 

Майстер спорту міжнародного 

класу з легкої атлетики. 

Народилася 4.11.1987 р. у с. 

Маршинці Новоселицького району 

Чернівецької області. Легкою 

атлетикою почала займатися у 4 

класі під керівництвом заслуженого 

тренера України Володимира 

Васильовича Степанова. З 12 років  

навчалася у  Республіканському 

училищі фізичної культури. З тих пір наставник – 

заслужений тренер України Анатолій Олексійович 
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Якимчук. З 2005 року – студентка Тернопільського 

національного економічного університету. 

Найвагоміші успіхи в кар’єрі: 2003 рік – 1 місце на 

Європейському Олімпійському юнацькому фестивалі на 

дистанції 1500 м (Париж, Франція), 2005 рік – 1 місце на 

юніорському Чемпіонаті Європи на дистанції 800 м 

(Каунас, Литва), 3 місце на юніорському Чемпіонаті Європи 

в естафеті 4х400 м (Каунас, Литва), 2006 рік – 4 місце на 

юніорському Чемпіонаті світу на 800 м (Пекін, Китай), 2008 

рік – виконала норматив майстра спорту міжнародного 

класу на 800 м (Київ, 3.07.2008, Чемпіонат України – 3 

місце – 2.00,96), 2009 рік – 1 місце на 800 м на Кубку 

України (Запоріжжя) та Чемпіонаті України в приміщенні 

(Суми), 2 місце на молодіжному Чемпіонаті Європи U-23 на 

800 м (Каунас, Литва), 2010 рік – вперше вибігла з 2-х 

хвилин – 1.59,59 (Кубок України, Ялта) і 1 місце на 

Командному Чемпіонаті Європи на 800 м (Берген, 

Норвегія), 2011 рік – виконала олімпійський норматив на 

800 м – на Кубку України в м. Ялта (31.05.11) – 1.59,12 (2 

місце, рекорд області, третій результат сезону в світі), 3 

місце на Чемпіонаті України в приміщенні на дистанції 400 

м – 53,52 (16.02.11, Суми), виступала на Чемпіонаті Європи 

в приміщенні (Париж, Франція): 6 місце в естафеті 4х400 м, 

9 місце на 400 м – 4 місце в півфінальному забігу), 

дебютувала на етапі «Діамантової ліги» (10.07.11, 

Бірмінгем, Англія, 7 місце на 800 м – 2.02,89)… 

2012 рік – 1 місце на 800 м на Чемпіонаті України в 

приміщенні в Сумах (18.02.12) – 2.01,46 (рекорд області в 

приміщенні), 2 місце на 800 м на Чемпіонаті світу в 

приміщенні в Стамбулі (Туреччина, 11.03.12) – 1.59,67 
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(рекорд області в приміщенні, у забігу 9.03.12 також 

покращила рекорд області – 2.01,17). 

27.05.12 – 3 місце на змаганнях в Марокко (2.01,04)  

14.06.12 – 1 місце на Чемпіонаті України (Ялта) з 

новим рекордом Чернівецької області – 1.58,46  

Півфіналістка Олімпіади-2012: 

8.05.12 виграла свій (5-й) забіг і пробилася до півфіналу 

Олімпійських ігор; 

9.05.12 у першому півфінальному забігу фінішувала з 

результатом 2.01,63 і розділила 4-5 місця. 

Представляє спортивні товариства «Динамо», «Колос», 

СК «Гешко».  

Особисті рекорди: 

400 м – 52,91 (15.08.2011, Вінниця, Кубок України – 3-4 

місця), 52,9 сек. (17.05.11, Ялта, Всеукраїнська Універсіада 

– 3 місце) 

800 м – 1.58,46 (14.06.12, Ялта, Чемпіонат України – 1 

місце, рекорд області, попередній: 1.59,12  – 31.05.11, Ялта, 

Кубок України – 2 місце) 

1500 м – 4.20,93 (23.05.2003, Київ, матч юнацьких 

збірних України, Росії, Білорусі – 1 місце) 

Особисті рекорди (в приміщенні): 

800 м – 1.59,67 (11.03.12, Стамбул (Туреччина), 

Чемпіонат світу в приміщенні – 2 місце. Попередні рекорди: 

2.01,17 – 9.03.12, Чемпіонат світу в приміщенні в Стамбулі 

– 3 місце в забігу; 2.01,46 – 18.02.12, Суми, Чемпіонат 

України – 1 місце; 2.02,27 – 20.02.2009, Суми, Чемпіонат 

України – 1 місце) 

400 м – 53,52 (16.02.11, Суми, Чемпіонат України – 3 

місце). 
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СТРІЛЬБА З ЛУКА 

Дорох ова Тетяна  Миколаївна  

 

Заслужений майстер спорту, 

чемпіонка Європи та світу зі стрільби з 

лука. 

Народилася 2 червня 1985 року в 

Кіцмані Чернівецької області. Через два 

роки переїхали із сім’єю до Чернівців. 

Закінчила місцеву СШ №28 та 

педагогічний коледж Чернівецького національного 

університету.  

Стрільбою з лука займається з 1995 року. Перший 

наставник – нині заслужений тренер України Світлана 

Капанадзе (Арабаджи). Пізніше тривалий час тренувалася 

під керівництвом заслуженого тренера України Анатолія 

Єгорова. З 2011 року почала тренуватися під керівництвом 

брата Андрія Дорохова та наставника збірної України 

Віктора Сидорука. 

На національній арені вперше заявила про себе 1998 

року – перемогою у молодіжній першості України (Львів). 

Тоді ж отримала звання майстра спорту. Через рік 

відсвяткувала і перший міжнародний успіх – 

виборола золоту та срібну нагороди на 

фінальному етапі кадетського Кубка Європи 

(Бельгія). Того ж 1999 року стала 

наймолодшою в Україні майстром спорту 

міжнародного класу зі стрільби з лука. 26 

квітня 2004 року присвоєне звання 
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заслуженого майстра спорту України. 

Найвагоміші успіхи в кар’єрі (до 2004 року): 2000 р. – 2 

командне місце на юніорському чемпіонаті світу (Франція); 

2001 р. – 1 командне місце на зимовому юніорському 

чемпіонаті світу (Італія) та 3 командне місце на кадетському 

чемпіонаті Європи (Хорватія); 2003 р. – 1 командне місце на 

зимовому чемпіонаті світу (Франція), 3 командні місця на 

чемпіонаті світу (США) та Всесвітній Універсіаді (Корея); 

2004 р. – 1 командні місця на чемпіонаті Європи (Бельгія) та 

на фінальному етапі Гран-прі Європи (Туреччина), 2005 р. – 

2 індивідуальне та 2 командне місця на чемпіонаті світу в 

приміщенні (Данія), 2006 р. – 2 командні місця на 

чемпіонаті Європи в приміщенні (Іспанія) та просто неба 

(Греція), 2007 р. – 3 місця індивідуальні та командні на 

чемпіонаті світу в приміщенні (Туреччина), 2008 р. (6-8.03) 

– 1 індивідуальне та 2 командне місця на Чемпіонаті Європи 

в приміщенні в Турині (Італія), 2009 р. – 2 командне місце 

на Всесвітній Універсіаді у Белграді (Сербія), 2010 р. – 1 

місце у командному виді програми на чемпіонаті Європи в 

приміщенні в Хорватії (Пореч), 1 місце у командному виді 

програми на 2 етапі Грін-прі (Ечмядзін, Вірменія). 

2011 р. – 2 місце в командному виді програми (плюс 

Вікторія Коваль, Тетяна Бережна, Харків) на Чемпіонаті 

Європи в приміщенні в Іспанії (21-27.03.11), Всесвітня 

Універсіада в Китаї (серпень) – 2 місце в команді (плюс 

Олена Кушнірук – Львівська, Ніна Мильченко – 

Харківська). 

6-10.12.11, Львів, Кубок України зі стрільби з лука в 

приміщенні – 2 місце командне. 
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2-6.10.11. Нова Каховка, Кубок України – 1 місце мікс 

(з Максимом Тараненком), 2 місце командне. 

2012 р. – 9-13.01.12, Чемпіонат України в приміщенні 

(Черкаси) – 2 місце командне (плюс Лідія Січенікова, Ірина 

Семенова – «Спартак»). 

4-9.06.12, Нікосія (Кіпр). Гран-прі Європи (16 країн) – 1 

місце індивідуальне, 1 місце командне (плюс Поліна 

Родіонова – Суми, Катерина Яворська – Львів). 

Учасниця Олімпіади-2012 у Лондоні. У команді (плюс 

Лідія Січенікова з Чернівців і Катерина Палеха зі Львова) 

29.07.12 програли в 1/8 фіналу Японії, яка потім здобула 

«бронзу». Індивідуально 30.08.12 поступилась в 1/32 фіналу 

Мікі Каніє (Японія) – 1:7. 

З 2004 року – прапорщик прикордонних військ 

України. Нагороджена Орденом “За честь і вірність 

прикордонній службі України”. 
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Січеніков а     Лідія  Юрі ївна              

 

Майстер спорту міжнародного 

класу зі стрільби з лука. 

Народилася 03.02.1993 у 

Чернівцях. Закінчила ЗОШ №27 

(2010 р.). У 2010 р. вступила до 

ЧТЕІ КНТЕУ (економічний 

факультет, спеціальність «Облік і 

аудит»). 

Стрільбою з лука займається з 13 років. Перший тренер 

– Віталій Гуменюк. На першому році тренувань перейшла 

до групи Олега Осипенка. 

До стрільби з лука займалася 

спортивним орієнтуванням у тренера Івана 

Тумака. Неодноразово ставала 

переможницею та призеркою змагань зі 

спортивного орієнтування у своїй віковій 

групі (наприклад, 23.10.2005 р. виграла 

спринтерську дистанцію в групі Ж-12 на VII 

Всеукраїнських змаганнях зі спортивного орієнтування, 

присвячених пам’яті Героя Радянського Союзу Олега 

Оніщука – 1200 м з 8 КП подолала за 13.46,8). 

Перший виїзд на змагання зі стрільби з лука – на 

першість України у приміщенні 2006 р. (Харків). 

Перший успіх на національній арені – 1 місце на 

юнацькій першості України 2008 р. (Нова Каховка). Там же 

виконала норматив майстра спорту. Того ж року вперше 

виїхала на міжнародні змагання. 
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Норматив майстра спорту міжнародного класу 

виконала у 2010 р. (присвоїли за перемогу на юніорському 

Чемпіонаті Європи), але незабаром Лідія перевищила 

норматив «міжнародника» і по очкам. 

Кращі результати по роках: 

2008 р. – 3 місце особисте і 4 місце в команді на 

кадетському Чемпіонаті світу (Туреччина), 1 місце 

індивідуальне на 2 етапі Кубку Європи (Грузія) і 2 

підсумкове місце, 1 місце індивідуальне на юнацькій 

першості України; 

2009 р. – 3 місце в команді на юніорському Чемпіонаті 

світу в приміщенні (Жешов, Польща), 3 місце в команді на 

юнацькому Чемпіонаті світу (США), там же 9 місце 

індивідуальне на додатковому відборі – здобула для 

України ліцензію на І Юнацькі Олімпійські ігри, 1 

підсумкове місце на кадетському Кубку Європи; 

2010 р. – 1 місце в команді (плюс Світлана Гольянова, 

Марія Куриляк) на юніорському Чемпіонаті Європи в 

приміщенні (Хорватія), 1 місця індивідуально і в міксі (з 

Георгієм Іваницьким зі Львова) на юніорському Чемпіонаті 

Європи (Німеччина), 1 місце на міжнародних змаганнях 

«Золота осінь» (14-18.09.2010 р., Львів, виконала норматив 

майстра спорту міжнародного класу по очкам – 1331), 1 

місце індивідуальне на юніорському Чемпіонаті України 

(Львів), 2 місце індивідуальне на дорослому Чемпіонаті 

України (Нова Каховка). Єдина серед представників 

Буковини учасниця І Олімпійських ігор 2010 року у 

Сингапурі. 

2011 р. – на юніорському Чемпіонаті Європи в 

приміщенні в Іспанії (21-27.03.11) 1 місце в командному 
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виді програми (плюс Анастасія Павлова, Херсонська, Ольга 

Буліга, Львів), 3 місце в особистих змаганнях. 

2012 р. – 10.01.12 у Черкасах на Чемпіонаті України, 

змагаючись серед дорослих, встановила юніорський рекорд 

Європи – у кваліфікації в першій серії з 60-ти пострілів 

набрала 584 очка (попередній рекорд – 582 – належав Піа 

Кармен Ліонетті (Італія) і був встановлений у березні 2004 

р. в Сассарі, Італія). 

22-26.05.12, Нідерланди, Чемпіонат Європи – 5 місце 

індивідуально (найвище серед українок, забезпечила собі 

місце в олімпійській збірній), командне – чвертьфінал, мікс 

– 1/8 фіналу. 

Учасниця Олімпіади-2012 у Лондоні. У команді (плюс 

Тетяна Дорохова з Чернівців і Катерина Палеха зі Львова) 

29.07.12 програли в 1/8 фіналу Японії, яка потім здобула 

«бронзу». Індивідуально 1.08.12 поступилась в 1/32 фіналу 

у перестрілці Катерині Тимофєєвій (Білорусь) – 5:6. 

Рекордсменка світу серед дівчат в команді та серед 

юніорів у міксі (з Георгієм Іваницьким на Євро-2010 

встановили юніорський рекорд світу). 

Брат Олексій Січеніков (1985 р. н.) займався гандболом. 
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