
Свідерська Ольга Михайлівна 
 

Свідерська Ольга Михайлівна народилася 

02 жовтня 1989 року в місті Кіровограді.            

Займалася плаванням з 14 років в 

реабілітаційній дитячо-юнацькій спортивній 

школі “Інваспорт”. Наполегливість, 

працьовитість та спортивна обдарованість дуже 

швидко почали приносити перші успіхи – Ольга 

займала призові місця на чемпіонатах області з 

плавання, міських змаганнях серед спортсменів 

з ураженням опорно-рухового апарату. За три 

роки активних тренувань на початку 2006 року 

вона виконала норматив кандидата у майстри 

спорту України.  

Із вересня 2006 року Ольга Свідерська 

розпочала тренуватися під керівництвом 

майстра спорту України з плавання Олени 

Кузніцової у відділенні інваспорту дитячо-юнацької спортивної школи № 1. З цього 

часу її спортивні результати почали стрімко зростати. Ольга ставала багаторазовою 

чемпіонкою області, перемогла у Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе».  

У 2008 році вона вперше стала чемпіонкою України, тричі срібною та 

бронзовою призеркою чемпіонату, була включена до резервного складу національної 

збірної команди України.  

У 2009 році на чемпіонаті України Ольга стала чемпіонкою України та 

виборола чотири срібні нагороди на різних дистанціях, була включена кандидатом 

до складу національної збірної команди України.  

Тріумфально Ольга Свідерська виступила на чемпіонаті України з плавання в 

2010 році, ставши чотириразовою чемпіонкою України.  

У 2011 році Ольга стає членом національної збірної команди України з 

плавання. В цьому ж році на чемпіонаті Європи з плавання, що проходив у 

Німеччині (м. Берліні), спортсменка виборола 5 золотих та одну срібну медалі, 

встановивши чотири рекорди. До того ж кіровоградську плавчиню разом із двома 

іншими українськими спортсменами було визнано найкращими спортсменами 

чемпіонату Європи 2011 року, які здобули найбільшу кількість нагород.  

Ольга Свідерська – учасниця 14-их Паралімпійських ігор 2012 року в               

м. Лондоні де вона завоювала дві срібні медалі, встановивши світовий та 

паралімпійський рекорди. 

У 2013 році в Канаді (м. Монреаль) на чемпіонаті світу з плавання серед 

спортсменів-інвалідів Ольга Свідерська у складі збірної команди України завоювала 

сім золотих нагород, встановивши при цьому п’ять світових та шість європейських 

рекордів. 

У 2014 році на чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів-інвалідів в 

Нідерландах  (м. Ейндховен) Ольга Свідерська здобула дві золоті, одну срібну та 

три бронзові медалі, встановивши три світові рекорди. 



У липні 2015 року в Шотландії (м. Глазго) проходив чемпіонат світу з плавання 

де знову Ольга Свідерська завоювала дві срібні та дві бронзові нагороди, 

встановивши два рекорди Європи та рекорд світу. 

У 2016 році в Португалії (м. Фуншал) на чемпіонаті Європи з плавання Ольга 

завоювала чотири золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди, встановивши 

світовий рекорд, і завоювала право представляти Україну на          15-их Літніх 

Паралімпійських іграх.  

Під час 15-их Літніх Паралімпійських ігор в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія) 

Ольга Свідерська виборола дві бронзові та одну срібну нагороди і встановила 

світовий рекорд. 

 Вона - заслужений майстер спорту України, лауреат Всеукраїнської премії 

«Спортивна гордість України». Нагороджена  Орденом «Княгині Ольги IIІ» та IІ 

ступенів, відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За 

заслуги» І ступеня, Почесною відзнакою Кіровоградської області «Честь і слава 

Кіровоградщини», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 

Рішенням Кіровоградської міської ради 04 вересня 2017 року              

Свідерській Ользі Михайлівні присвоєно звання «Почесний громадянин міста 

Кропивницького». 

 

 

 


