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Олімпійське золото Сумщини : вип. 2 : Володимир 
Голубничий : до 75-річчя від дня народження нашого 
земляка, дворазового олімпійського чемпіона : 
інформаційне досьє / ОКЗ «Сумська обласна дитяча 
бібліотека ім. М. Островського» ; уклад. Н.Ю. Курносова. 
– Суми, 2011. – 16 с. 

 
 

Володимир Степанович Голубничий – український 
легкоатлет, який спеціалізувався в ходьбі, дворазовий 
олімпійський чемпіон, рекордсмен світу. У 1960–1970-х роках 
Голубничий виграв чотири олімпійські медалі. Тренувався в 
добровільному спортивному товаристві «Спартак» у Сумах. Був 
чемпіоном Європи в 1974 р. і чемпіоном СРСР в 1960, 1964–65, 
1968, 1972 та 1974 роках. Кавалер орденів Трудового Червоного 
Прапора та «Знак Пошани», нагороджений медаллю «За трудову 
доблесть». Народився і живе в м. Суми. 
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Володимира Голубничого в Сумах знають 
усі. Спортсмен, легкоатлет, дворазовий 
олімпійський чемпіон, майстер спорту 
СРСР, заслужений працівник фізичної 
культури УРСР, заслужений тренер УРСР. 

Народився він 2 червня 1936 року в  
м. Суми. Закінчив сумську середню школу 
№ 18, у 1955 р. – спеціалізоване відділення 
Школи тренерів при Київському інституті 
фізичної культури.  

У 1953 р. переміг на юнацькій 
першості УРСР на дистанції 5 км, встановив республіканський 
рекорд для юнаків у ходьбі на 3 км. Виступав за добровільні 
спортивні товариства «Буревісник» (Київ, 1953–1956 рр.) і 
«Спартак» (Суми, 1957–1980 рр.). Чемпіон УРСР серед дорослих 
на дистанції 10 км. Встановив декілька рекордів України на 
різних дистанціях. Чемпіон України (1954, 1955, 1957–1959, 1963, 
1965). Тричі встановлював світові рекорди на дистанції 20 км (у 
1955, 1958, 1959 роках). Чемпіон СРСР, учасник п’яти 
Олімпійських ігор (1960, 1964, 1968, 1972, 1976), володар двох 
золотих (Рим, 1960; Мехіко, 1968), срібної (Мюнхен, 1972) та 
бронзової (Токіо, 1964) олімпійських медалей. Володар срібних 
медалей на Кубках світу (1967, 1970). 

«Ходити» Голубничий почав у сімнадцять років. Смішно 
вивертаючи стегна, розкручуючи в такт ходьби плечі – саме так 
він почав ходити по шосе десяток, другий, третій, п’ятий 
кілометрів. Чи бачили ви коли-небудь змагання зі спортивної 
ходьби? Якщо ні, то при нагоді обов’язково подивіться. Те, що на 
перших порах здається смішним, потім змусить вас пройнятися 
великою повагою. Уся складність полягає в тому, що, прагнучи 
прийти до фінішу багатокілометрової дистанції першим, 
спортсмен не має права переходити на біг. Уважні судді по всій 
трасі стежать за ходаками, і дискваліфікація невідворотно чекає 
порушника. Тут уже справді не розбіжишся. І що ж тут цікавого – 
іти пішки п’ятдесят кілометрів і в спеку і в холод? Але ж 
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займаються люди цим спортом! І спитайте ви спортсмена: чи 
змінить він свій вид на якийсь інший? 

Так ось, Голубничий почав «ходити» в сімнадцять. Скільки 
він пройшов тисяч кілометрів відтоді, ніхто не підрахує. А ось 
скільки підібрав на цьому шляху медалей і титулів – це відомо 
достеменно. Жоден ходок світу і близько не підійшов до 
Голубничого по кількості нагород і звань. 

Першу золоту Олімпійську нагороду 
Володимир Степанович здобув на іграх  
1960 року в Римі, вигравши в австралійця 
Ноеля Фрімена лише 20 метрів на фініші. 
Перемога далася радянському спортсменові 
нелегко, стояла сильна спека, і лише завдяки 
грамотному розподілу витрат сил по ходу 
дистанції вдалося фінішувати першим.  

На наступних Олімпійських іграх у Токіо радянський 
спортсмен завоював бронзову нагороду. Причиною тому стала 
травма, отримана Володимиром на передолімпійських 
тренуваннях. На олімпійській дистанції від перенапруження 
український легкоатлет втратив свідомість і впав, однак не був 
дискваліфікований і дістався фінішу третім.  

Наступні ігри 1968 року в Мехіко спортсмен 
завершив тріумфально. Сталося це за 
драматичних обставин: перемогти Голубничому 
допоміг інший радянський скороход – Микола 
Смага, основним завданням якого було утримання 
високого темпу ходу на перших двох третинах 
дистанції. На біговій доріжці стадіону радянські 

спортсмени з’явилися першими, від фінішу їх відділяло  
300 метрів. У цей момент відбулося несподіване: третім на 
стадіон вийшов мексиканських скороход Хосе Педрас, який, 
порушуючи правила і практично перейшовши на біг, почав різко 
скорочувати відставання. У результаті мексиканець зміг обійти 
Миколу Смагу і поступився Володимиру Голубничому лише  
1,6 секунди. Слід зазначити, що золота медаль, виграна 
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Володимиром Голубничим, стала першою нагородою найвищого 
ґатунку на мексиканських іграх для збірної СРСР. 

На іграх XX Олімпіади в Мюнхені радянський скороход 
завоював срібло, і це при тому, що весь 1971 рік був пропущений 
спортсменом через травми. На Олімпійських іграх 1976 року 
спортсмен фінішує сьомим. 

Учасник п’яти Олімпіад, Володимир Степанович більше 
20 років життя присвятив великому спорту, свій перший світовий 
рекорд він установив у 19 років, в останній для себе Олімпіаді 
брав участь у віці 40 років. У спорті, як відомо, записується 
багато рекордів, крім, напевно, одного – рекорду спортивного 
довголіття. Та якби такий рекорд реєструвався, то, безперечно, 
ним би заволодів учасник п’яти Олімпійських ігор, викладач з 
українського міста Суми Володимир Голубничий. Навіть коли 
йому було вже за 40, він лишався одним із визнаних лідерів 
світової спортивної ходьби. Майже чверть століття в спорті – 
таке випадає не кожному. Що ж дозволило цьому чудовому 
спортсмену прожити в спорті таке довге життя? Про це він сказав 
так: «Спортивне довголіття прямо залежить від багатьох 
факторів, і, перш за все, від неухильного дотримання режиму. Я 
привчив себе лягати і вставати в строго визначений час, починати 
ранок з гімнастики, приймати їжу через рівні проміжки часу... Ще 
один важливий аспект у збереженні спортивного довголіття – 
вміння стійко долати не лише гіркі поразки, але й... перемоги. Є 
такий вислів: пройти вогонь, воду і мідні труби. Так от, мідні 
труби – складніше за все». 

Він не міг жити без боротьби, без виснажливих, пекучих, 
дощових, запилених, але завжди однаково довгих кілометрів, без 
вітру, який обпалює обличчя, без товаришів, без найскладніших і 
радісних останніх кілометрів, навіть метрів дистанції, де 
переймаєшся усвідомленням, що долаєш не лише 
багатокілометровий шлях, але й отримуєш перемогу над самим 
собою. 

У 1979 р. Володимир Голубничий залишив великий спорт.  
У 1991 р. з новим світовим рекордом переміг на дистанції 5 км у 
віковій групі 55–59 років на IX чемпіонаті світу серед ветеранів 
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спорту в м. Турку (Фінляндія) і став володарем золотої медалі за 
командну перемогу на дистанції 20 км у цих же змаганнях. 

Володимир Степанович є автором книг «Чотири олімпійські 
сходження» і «Чому люди так ходять?». Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», Міжнародного 
олімпійського комітету, медалями, Почесною грамотою Президії 
ВР УРСР. 

У даний час Володимир 
Степанович Голубничий проживає  
в місті Суми, де й починав свій 
спортивний шлях, захопившись легкою 
атлетикою в перші роки після Великої 
Вітчизняної війни. Щорічно восени в 
Сумах проводяться змагання зі 

спортивної ходьби – «Кубок імені Голубничого». Школу 
Голубничого, тренуючись у знаменитого майстра, пройшли сотні 
юнаків і дівчат, чимало з яких стали відомими, серед них 
багаторазовий чемпіон України зі спортивної ходьби Анатолій 
Козлов. Володимир Степанович – президент Спілки спортсменів-
ветеранів м. Суми, почесний президент обласної ради 
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», член 
Національного олімпійського комітету України. У 1995 р.  
В. С. Голубничому присвоєно звання «Почесний громадянин  
м. Суми». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 9 

Книги Володимира Голубничого 

Почему люди ходят / лит. запись Е. Богатырева ; предисл. 
А. Бондарчука. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 176 с. 

Чотири олімпійських сходження. – К. : Здоров’я, 1976. – 
(Майстри спорту розповідають). 

Книги про Володимира Голубничого 

Богатырев, Е. Г. Владимир Голубничий. – М. : Физкультура 
и спорт, 1978. 

Близнюк, А. М. Володимир Степанович Голубничий  
// А. М. Близнюк, Н. С. Водоляка. Почесні громадяни міста Суми. 
– Суми : МакДен, 2005. – С. 70-73. 

Волошина, А. И сегодня его дорога не имеет конца. 
У олимпийской черты. – К., 1988. – 151 с. 

Голубничий Володимир Степанович // Хто є хто на 
Сумщині. Видатні земляки : довідково-бібліографічне видання : 
вип. 1. – К., 2005. – С. 220. 

Голубничий Володимир Степанович // Сумщина в іменах : 
енциклопедичний довідник. – Суми : Ас-Медіа ; СумДУ, 2003. – 
С. 107. 

Кудренко, А. И. Физическая культура и спорт на Сумщине 
(1939-1989 гг.) / А. И. Кудренко, Г. Ю. Сапожников. – Сумы : 
МКИПП «Мрия», 1991. – С. 40-41. 

Маєвський, В. На довгій дистанції : [про уславленого 
українського скорохода В. Голубничого] / В. Маєвський // Герої 
спортивного року. – К., 1971. – С. 13-19. 

Малов, В. И. Владимир Голубничий : [о жизни и 
достижениях сумского легкоатлета] / В. И. Малов // 100 великих 
олимпийских чемпионов. – М. : Вече, 2006. – С. 225-230. 
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Статті про Володимира Голубничого 

Бороться до конца : 75 лет со дня рождения легкоатлета 
Владимира Голубничего // Знаменательные даты. Универсальный 
энциклопедический календарь-журнал – 2011. – М. : Журнал 
«Библиотека», 2011. – С. 513. – Бібліогр.: с. 513. 

Великая дата : исполняется 70 лет легенде советского 
спорта Владимиру Голубничему // Ваш шнас. – 2006. – № 21. –  
С. 20А. 

Вертіль, Олександр. Найкращий скороход ХХ століття : 
[Міжнародна федерація легкої атлетики визнала його найкращим 
легкоатлетом ХХ століття, а ім’я спортсмена занесене до книги 
рекордів Гіннесса : cумчанин Володимир Голубничий] / Вертіль, 
Олександр // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 212. – С. 12. 

Веснич, Александра. Великие сумчане : [портреты и 
краткие биографические данные известных земляков 
современности и прошлого: М. Хвылевой, И. Кожедуб,  
П. Кулиш, О. Вишня, Д. Бурлюк, В. Куц, А. Иоффе, семья 
Харитоненко, Д. Бортнянский, А. Макаренко, В. Голубничий,  
А. Вертинский, А. Мокренко, А. Роговцева и другие] / Веснич, 
Александра, Карпенко, Юлия, Суярко, Евгения // Панорама. – 
2009. – № 3. – С. А14-А15. 

Владимир Голубничий – герой спортивного года : 
[двукратный олимпийский чемпион удостоен награды 
«Спортивная слава Украины»] // Данкор. – 2010. – № 15. –  
С. А13. 

Востряков, О. Скороход, що не збавляв хід : дворазовий 
олімпійський чемпіон Володимир Голубничий: «Одного разу на 
парі пройшов без зупинки близько 80 кілометрів» / О. Востряков  
// Київські відомості. – 2008. – № 22. – С. 22. 

Голубничий, Владимир. Почетный скороход : [интервью  
с двукратным олимпийским чемпионом, выдающимся 
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легкоатлетом, сумчанином В.С. Голубничим] / Владимир 
Голубничий // В двух словах. – 2009. – № 24. – С. 16. 

Дорошенко, Алексей. Золото, серебро, бронза... :  
[в краеведческом музее выставлены награды Владимира 
Голубничего] / Дорошенко, Алексей // Ваш шанс. – 2006. – № 26. 
– С. 20А. 

Дорошенко, Алексей. Об этом не вспомнить нельзя : 50 лет 
назад Владимир Голубничий завоевал первое олимпийское 
золото / Дорошенко, Алексей // Ваш шанс. – 2010. – № 36. –  
С. 26А. 

Дорошенко, Алексей. Человек-легенда : Владимир 
Голубничий мог стать участником семи олимпиад : [2 июня 
нашему земляку исполняется 70 лет] / Дорошенко, Алексей // 
Ваш шанс. – 2006. – № 22. – С. 20А. 

Дорошенко, Алексей. Это нужно живым : [юбилей 
олимпийского чемпиона Владимира Голубничего отметили 
всеукраинскими соревнованиями] / Дорошенко, Алексей // Ваш 
шанс. – 2006. – № 23. – С. 24А. 

Драга, Е. «Мне частенько снились спортивные кошмары: 
чуть ли не ползу, руками землю царапаю, меня обгоняют, а я все 
лезу, лезу...» : [В. Голубничий отмечает 70-летний юбилей]  
/ Е. Драга // Факты. – 2006. – № 99. – С. 5. 

Имя обязывает : школа Владимира Голубничего отметила 
сорокалетие открытыми соревнованиями : [краткая история 
созданий школы ; проведение соревнований] // Ваш шанс. – 2011. 
– № 4. – С. 23А. 

Кочи, Ю. Два золота, бронза и серебро, или Четыре 
олимпиады Владимира Голубничего / Ю. Кочи // Ярмарок. – 
2006. – № 24. – С. 6. 

Лазаренко, Сергій. Олімпійські здобутки атлетів Сумщини : 
Слобожанщина славна олімпійськими звитягами своїх земляків : 
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[перелік спортсменів Сумщини – олімпійських чемпіонів та 
призерів] / Лазаренко, Сергій // Суми і сумчани. – 2010. – № 51. – 
С. 10. – (Копія в теці). 

Москаленко, І. Володимиру Голубничому – 70!  
/ І. Москаленко, І. Матвєєв // Суми і сумчани. – 2006. – № 23. – 
С. 5. 

Нестеренко, П. Виснажливі кілометри Голубничого :  
[до 70-річчя олімпійського чемпіона] / П. Нестеренко // Урядовий 
кур’єр. – 2006. – № 104. – С. 11. 
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