
Прокопович  Володимир Михайлович – 

доцент,  заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України,  професійний тренер Міжнародного 

рівня FIVB, вищого рівня України, Іспанії, Португалії 

суддя національної категорії України.  

 Народився  24 березня 1955 м. Кременеці, 

Тернопільської області. Упродовж 1962-1972 р.р. 

навчався в Кременецькій СШ №1, та ДЮСШ. 1973 р. 

закінчив на відмінно військову школу молодших 

авіаційних спеціалістів у  м. Дніпродзержинську. 

У 1973-1975 рр. служив у збройних силах. Упродовж  

1975-1979 рр. навчався в Львівському державному інституті фізичної 

культури. 

 У 2004 р. закінчив міжнародні курси тренерів FIVB в м. Москві, у 2007 

р. – вищі курси тренерів Національного Олімпійського Комітету Іспанії. Із 

1979 р. – викладач, старший викладач,  доцент,  завідувач кафедрою 

фізичного виховання,  спорту та цивільної оборони Рівненського державного 

інституту культури.  

Упродовж 1992-1996 рр. – головний тренер жіночої волейбольної 

команди Вищої Ліги  СК "Полісянка”; 1996-1999 рр. – головний тренер 

жіночої волейбольної команди Супер Ліги  СК «Полісянка», м. Рівне; 1999- 

2010 рр. – головний тренер волейбольних клубів: Sport Club «Senhora da 

Hora», Porto, «TECNICO», Lisboa, «SC Arrifes», Ponta Delgada, Португалія. 

Генеральний тренер клубів «Tecnifont», CV «San Sadurniño», Galicia, Супер 

Ліга CV «Ribeira Sacra»  Monforte de Lemos, «Miranda”: Miranda de Ebro, 

Іспанія.  

У 1997 р. отримав вчене звання доцента та державну відзнаку 

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Упродовж 

2010-2017 рр. – доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання 

Східноукраїнського науково-дослідного національного  університету 

ім. В. Даля  м. Луганськ.  З 2014 р. – доцент кафедри теоретико-методичних 

основ фізичного виховання Кременецької обласної гуманітарної педагогічної 

академії імені Тараса Шевченка. 

Автор понад 35 наукових робіт і публікацій. Учасник міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конгресів, конференцій, семінарів: 

Болгарія (1988), Бельгія (1997), Франція (2001), Швейцарія (2002),  

Португалія (2002 р., 2003 р.), Іспанія (2007-2009 рр.), Польща (2015-2016 рр.).  

 Нагороджений грамотами, дипломами Міністерства спорту України, 

Рівненської облдержадміністрації, Рівненської міської ради. Отримав 

відзнаку за тренерську майстерність «Срібна таріль» (Бельгія, 1997 р.), 

премію Агати Мроз як кращий тренер Іспанії (2010 р.).   
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