
У середині 1940х років у Київському держав

ному інституті фізичної культури активізували

ся наукові дослідження (за 34 темами), в яких

брали участь провідні викладачі та інші фахівці.

У багатьох підрозділах КДІФК, зокрема, на

кафедрах легкої атлетики, плавання, лижного

спорту, фізіології, спортивних ігор, педагогіки та

інших, почали діяти студентські наукові гуртки.

У січні 1948 р. було створено студентське на

укове товариство, у лютому того самого року під

керівництвом директора КДІФК Івана Вржеснев

ського і завідувача кафедри фізіології Михайла

(Мусія) Горкіна відбулася перша у повоєнний пе

ріод студентська наукова конференція.

Велику роль у підготовці висококваліфікова

них наукових і науковопедагогічних кадрів віді

грало відкриття в КДІФК у 1953 р. аспірантури. Її

першим керівником став кандидат педагогічних

наук Сергій Фомін. Він очолював її протягом 17

років, поєднуючи цю діяльність зі своєю основ

ною роботою на посаді завідувача кафедри лиж

ного спорту.

У другій половині 1940х, у 1950ті та 1960ті

роки здійснювані у Київському державному ін

стиуті фізичної культури фундаментальні і при

кладні науководослідні роботи виконувалися

в двох напрямах: спортивнопедагогічному і

медикобіологічному. Вони багато в чому спря

мовувалися на дієве науковометодичне забез

печення практичних завдань у сферах фізичного

виховання, оздоровчої фізичної культури, масо

вого спорту і спорту вищих досягнень.

У процесі розвитку інституту й, зокрема, в

розгортанні дослідницької роботи суттєву роль

відігравав високий інтелектуальний потенціал

колективу КДІФК, де закладалися основи науко

вих і науковопедагогічних шкіл.

Помітний внесок у вітчизняну науку і в реа

лізацію здобутків досліджень у практиці фізич

ного виховання і спорту внесли такі провідні

фахівці, як Іван Бражник, Іван Вржесневський,

Ростислав Чаговець, Євген Івахін, Михайло Гор

кін, Віктор Колесников, Зосима Синицький, Ольга

Качоровська, Петро Гудзь, Олександр Радзієв

ський, Валентин Петровський, Ася Колчинська,

Лідія Євгеньєва та інші. Вони підготували у

КДІФК чимало учнів, завдяки чому забезпечили

спадкоємність поколінь, примноження славних

традицій і невпинне зростання рівня наукових

досліджень.

Дуже багато для розвитку спортивної фізіо

логії зробив доктор медичних наук, професор

Михайло (Мусій) Горкін. Ще у 1934 р. він почав

працювати викладачем на кафедрі фізіології

Державного інституту фізичної культури Украї

ни, а у 1938 р. очолив цю кафедру і керував нею

(спочатку в ДІФКУ в Харкові, а потім в КДІФК у

Києві) до 1972 р. (з перервою у воєнні роки).

Його дослідження були спрямовані на ви

вчення фізіологічних механізмів пристосування

організму спортсменів до напруженої м’язової

діяльності під час високих тренувальних та

змагальних навантажень. При цьому вчений

фізіолог професор Горкін тісно й продуктивно

співпрацював з провідними фахівцями спортив

нопедагогічних кафедр КДІФК. Завдяки цьому

в інституті ще з середини 1950х років сформу

вався напрям досліджень, котрі мали як теоре

тичне, так і практичне значення й допомагали у

вирішенні проблем, пов’язаних із оптимізацією

планування тренувальних програм, з’ясуванням

особливостей перебігу адаптаційних реакцій в

організмі спортсменів, а також із запобіганням

їх перенапруження та профілактикою перетре

нування.

Завідувачем кафедри фізіології КДІФК Ми

хайлом Горкіним у творчій співпраці із завіду

вачем кафедри плавання Іваном Вржесневським

було сформовано програму наукових досліджень,

до реалізації яких залучили не лише значну час

тину фахівців медикобіологічних кафедр, а й

колег зі спортивнопедагогічних кафедр. За

вдяки цьому вдалося забезпечити комплексність

досліджень, в яких брали участь фахівці різного

профілю – спортивні педагоги, спортивні фізіо

логи, біохіміки, морфологи, спортивні медики.

Це дало змогу тісно поєднати нау ковий пошук з

потребами спортивної практики.

Результати таких досліджень знайшли своє

відображення в численних публікаціях у різних

спеціалізованих виданнях, методичних реко

мендаціях для тренерів та кандидатських і док

торських дисертаціях. Комплекс досліджень,

започаткований доктором медичних наук, про

фесором Михайлом Горкіним, сприяв формуван

ню у 1970х роках київської школи спортивної
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