Ліщук Василь Володимирович
Ліщук Василь Володимирович народився 1 січня 1952 року в селі
Ставчани Хотинського району Чернівецької області в сім’ї

педагога та

робітника. Мати працювала в Зарожанській середній школі викладачем
української

мови

і

літератури,

закінчила

Кам’янець-Подільський

педагогічний інститут. Батько працював робітником на цукровім заводі с.
Зарожани.
Зростав і формувався у педагогічно-робітничій сім’ї, мати привила
любов до педагогічної праці, до школи, завжди виступав у художній
самодіяльності, у шкільному драмгуртку яким керувала мати. Таким чином,
уже з дитинства мати привила любов до педагогіки.
У 1959 році пішов до першого класу Зарожанської СШ Хотинського
району. Навчався у школі на 4-5.
У 1969 році закінчив середню школу і Хотинську дитячу юнацьку
спортивну школу, відділення легкої атлетики з I дорослим розрядом з бігу на
400-800 м.
У 1969 році вступив на факультет фізичної культури до Кам’янецьПодільського педагогічного інституту, за запрошенням декана факультету
Жабенка В.О. У 1973 році закінчив інститут і працював у восьмирічній школі
с. Ставчани Хотинського району, вчителем фізичної культури.
У 1974 році перейшов працювати у Хотинську ДЮСШ, тренером з
легкої атлетики, де працював до 1975 року.
Служив в армії з 1975 по 1976 роки в м. Москві, у спорт роті ЦСКА.
Після служби в армії працював тренером-викладачем Хотинської ДЮСШ до
1989 року.
У 1989 році завідуючим кафедри легкої атлетики Кам’янецьПодільського педагогічного інституту доцентом Шинкарюком А.І. був
запрошений працювати на кафедру легкої атлетики, де і працює по
сьогоднішній день.

Подальше життя і діяльність пов’язане з Кам’янець-Подільським
педагогічним державним університетом. Тут відбулося його становище як
висококваліфікованого викладача вищої школи. Послідовно займав посади
асистента, викладача, старшого викладача.
За час роботи у вузі Василь Володимирович підготував велику
кількість спортсменів-легкоатлетів, бігунів на середні та довгі дистанції, які
успішно виступають на змаганнях державного та міжнародного рівня. Так,
МС Гешко Іван, навчаючись на факультеті фізичної культури, нашого
університету, під опікою Василя Володимировича, виконує норматив МСМК,
стає чемпіоном України з бігу на 800-1500 м.
Другий учень Василя Володимировича, МСМК Матвійчук Василь,
переможець Чемпіонату Європи з бігу на 10000 м. серед молоді, переможець
Універсіади України 2003 року на дистанціях 5000 і 10000 м. Також його
учні КМС Величко Олександр та КМС Ковба Сергій, являються призерами
України з бігу на середні та довгі дистанції, захищали честь України на
міжнародних змаганнях.
Василь Володимирович неодноразово находився на навчальнотренувальнім зборі,

тренером з легкої атлетики зі збірною командою

України з бігу на середні та довгі дистанції у м. Кісловодск, Ворохта,
Берегово.
За успішну підготовку легкоатлетів високого класу, які були
Чемпіонами Європи та призерами світу і учасниками олімпійських ігор у
Сіднеї та Афінах, нагороджувався почесними грамотами Міністерства освіти
України, та президента України Л.Д.Кучми, комітетом з фізичної культури та
спорту України.
Василь Володимирович входить до десятки найкращих тренерів міста
та області. Він учасник багатьох всесоюзних та українських

науково-

методичних конференцій та семінарів. Творчий здобуток Ліщука В.В. понад
11 публікацій.

Василь Володимирович впродовж своєї роботи у вузі виконував
важливі громадські доручення, є головою федерації легкої атлетики м.
Кам’янець-Подільського та членом обласної федерації.
Ліщук В.В. людина високого обов’язку, живе повноцінним життям.
На кафедрі легкої атлетики забезпечує викладання курсів: легкої атлетики,
лижного спорту, ПСМ, конькобіжного спорту.

