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Порядок денний: 

1. Розгляд та  схвалення тексту статті (доповіді) «Миколаївська кінноспортивна школа 
(1961-2020 рр.)». 

Доповідає: Серединський О.В. 
 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Серединського О.В. – заступника начальника відділу інформації та використання до-

кументів, к. і. н. 
Доповідач зазначив, що ним підготовлено статтю (доповідь) «Миколаївська кінноспо-

ртивна школа (1961-2020 рр.)» для участі у V Міжнародній науково-практичній конференції 
«Південь України у вітчизняній та європейській історії» (м. Одеса). 
 Текст статті (доповіді) додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Колесник Н.А. – заступник директора держархіву області з основної діяльності. 
Виступаюча зазначила, що у статті (доповіді) досліджено історію створення та діяль-

ності Миколаївської кінноспортивної школи.  
У 1960 році в м. Миколаїв була створена федерація кінного спорту. Наступного року 

було розпочато роботу зі створення кінноспортивної школи при робітничому комітеті радго-
спу «Іскра» Варварівського (нині Миколаївського) району Миколаївської області. Вже у тра-
вні 1961 року спортсмени Миколаївської кінноспортивної школи наважились поїхати до 
м. Харків на першість України, а за чотири роки вже вийшли на всесоюзну арену. Першим 
майстром спорту став Віктор Олександрович Погановський, який потрапив до збірної СРСР і 
вперше виступив на міжнародних змаганнях в Італії і Данії. Починаючи з 1965 року спортс-
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мени Миколаївської кінноспортивної школи неодноразово захищали честь радянського спо-
рту у Польщі, Болгарії, Чехословаччині, НДР, ФРН, Англії, Італії, Голландії, Данії, Мексиці. 

Згідно наказу Міністерства радгоспів Української РСР від 18 лютого 1970 року № 103 
«Про покращення кінноспортивної роботи в радгоспах «Укрплемтресту» Миколаївська кін-
носпортивна школа була прийнята на баланс племрадгоспу ім. Шмідта Очаківського району 
Миколаївської. У 1970-х роках з’явились першокласний зимовий манеж кінноспортивної 
школи радгоспу ім. Шмідта (спортивне товариство «Колос») та літній манеж. У чистих ко-
нюшнях було більше 50 чудових коней. А далі – конкурні поля, справжнє спортивне містеч-
ко з потрібним устаткуванням і житловими будинками для тренерів. На 1978 рік кінноспор-
тивна школа підготувала  100 спортсменів-розрядників, 11 майстрів спорту, одного майстра 
спорту міжнародного класу Віктора Погановського. Вихованці школи  завоювали понад 
450 медалей, з них більше половини – золоті. 

У 1980 році Віктор Погановський став чемпіоном XXII Олімпійських ігор, заслуже-
ним майстром спорту СРСР. За 20 років існування школи спортсмени 15 раз ставали чемпіо-
нами СРСР, тричі перемагали у Кубку СРСР, двічі у Кубку з триборства. За цей час було під-
готовлено 15 майстрів спорту СРСР, 8 із них були у збірній СРСР, на різних змаганнях заво-
йовано близько 500 медалей, з них половина – золоті. У 1988 році на базі кінноспортивної 
школи була створена спеціалізована Миколаївська дитячо-юнацька кінноспортивна школа 
олімпійського резерву, де постійно займалися близько 120 осіб, у 1990 році в школі було по-
над 100 коней. У 1990-х роках Миколаївська кінноспортивна база увійшла до складу новост-
ворених Державного племінного заводу «Олімпійський» та виробничого об’єднання «Мико-
лаївконепром», що у 1999 році реорганізовані в Державний південний регіональний селек-
ційно-племінний центр із конярства «Південьконецентр», котрий 2011 року став філією Пів-
денного племконецентру ДП «Конярство України”. 

Запропонувала схвалити текст статті (доповіді) «Миколаївська кінноспортивна школа 
(1961-2020 рр.)» та рекомендувати для участі у V Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції «Південь України у вітчизняній та європейській історії». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст статті (доповіді) «Миколаївська кінноспортивна школа (1961-
2020 рр.)» та рекомендувати для участі у V Міжнародній науково-практичній конференції 
«Південь України у вітчизняній та європейській історії». 
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