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З часу створення факультету фізичного виховання бокс став  

легендарною візитівкою спортивного життя Полтавського педагогічного 

університету. Олександр Олександрович Хижняк – випускник факультету 

фізичного виховання 2019 року, аспірант кафедри загальної педагогіки та 

андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка. Боксер любитель, чемпіон світу 

(2017), чемпіон Європи (2017), чемпіон світу серед молоді (2012), бронзовий 

призер Європейських ігор (2015), призер чемпіонату Європи серед молоді, 

багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України. 

Найбільшим досягненням спортсмена у молодших вікових категоріях 

була перемога на юнацькому чемпіонаті світу 2012 року, який проходив у 

Єревані.  З 2013 року почав залучатися за основну чоловічу збірну України, 

виступаючи у напівважкій ваговій категорії. У 2013 та 2014 р.р. став срібним 

призером чемпіонату України. Паралельно з тим у 2014 році почав виступи 

за команду Українські отамани  у напівпрофесійній лізі WSB.  

У 2013 році вступив у Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка на факультет фізичного виховання. За роки 

студентського життя зарекомендував себе старанним, цілеспрямованим 

студентом, завжди був зацікавленим до засвоєння навчального матеріалу. 

Поважав викладачів, користувався авторитетом серед одногрупників.  

У 2015 році на перших Європейських іграх, що проходили у Баку, став 

бронзовим призером. На чемпіонаті світу, після дебютної перемоги над 

Абдельхафідом Банчаблою з Алжиру, поступився майбутньому срібному 

призеру Джо Ворду з Ірландії.  

У 2016 році двічі пробував пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри.  

На Європейському кваліфікаційному турнірі, у бою за ліцензію, програв 

Мехмету Уналу, а на світовому кваліфікаційному турнірі у чвертьфіналі 



програв Михайлу Долголевецю. Після цих невдач прийняв рішення 

опуститися у ваговій категорії, та вже в кінці року у фіналі чемпіонату 

України переміг Дмитра Митрофанова, який на той момент був першим 

номером збірної. 

2017 рік став роком кар’єрного зростання для спортсмена. Спершу 

спортсмен став чемпіоном Європи серед молоді. На домашньому чемпіонаті 

Європи також став чемпіоном, а також був визнаний кращим боксером 

турніру незалежно від вагової категорії. На чемпіонаті світу 

в Гамбурзі здобув чотири перемоги та став чемпіоном світу. На цих 

змаганнях також був визнаний найкращим боксером турніру. Після цієї 

перемоги НОК України визнав Олександра Хижняка найкращим 

спортсменом місяця. У кінці року Олександр Хижняк отримав звання 

найкращого боксера-любителя незалежно від вагової категорії, від AIBA.  

Останнім українським боксером, якому підкорилося це досягнення, 

був Олександр Усик (2011 рік). Успіхи спортсмена відзначив також і НОК 

України, назвавши його найкращим спортсменом року. 

У 2019 році на чемпіонаті Європи, що проходив у Мінську в рамках 

європейських ігор, підтвердив статус найсильнішого у Європі, а також був 

визнаний найкращим боксером турніру. Чемпіонат світу в цьому році 

проводився у Єкатеринбурзі в Росії, однак збірна України у зв'язку з 

напруженими політичними стосунками між двома країнами, а також з метою 

якісної підготовки до кваліфікаційних турнірів на Олімпійські ігри, 

бойкотувала турнір . 

Міжнародні аматорські нагороди: 

• 2019 —  Чемпіон II Європейських ігор у середній вазі (до 75 кг) 

• 2017 —  Чемпіон світу у середній вазі (до 75 кг) 

• 2017 —  Чемпіон Європи у середній вазі (до 75 кг) 

• 2015 —  Бронзовий призер I Європейських ігор у напівважкій вазі (до 

81 кг) 

• 2012 —  Чемпіон світу серед молоді (до 18 років) у середній вазі (до 

75 кг) 

Регіональні аматорські  нагороди: 

• 2019 —  Чемпіон України у середній вазі (до 75 кг) 

• 2018 —  Чемпіон України у середній вазі (до 75 кг) 

• 2016 —  Чемпіон України у середній вазі (до 75 кг) 

• 2014 —  Срібний призер чемпіонату України у напівважкій вазі (до 

81 кг) 

• 2013 —  Срібний призер чемпіонату України у напівважкій вазі (до 

81 кг) 

Олександр Хижняк має такі державні нагороди: 24 серпня 2017 року 

нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. –   за особистий внесок у 
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державне будівництво, соціально-економічній, науково-технічній, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм. 

15 липня 2019 року нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ст. –  

відзначений  за високі спортивні результати на ІІ Європейських іграх у               

м. Мінську (республіка Білорусь), виявлену самовідданість та волю до 

перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. 

У 2020 році Олександра Хижняка, як одного з кращих боксерів 

сучасності, чемпіона світу, Європи та Європейських ігор нагородили 

відзнакою «Почесний громадянин міста Полтави».  

Цьогоріч Олександр Хижняк обраний головою комісії атлетів 

Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).Таке рішення прийняв 

виконком AIBA, повідомила пресслужба Федерації боксу України. 

«Маю велику честь стати членом виконавчого комітету AIBA як один із 

представників атлетів. Маю намір забезпечити постійне врахування інтересів 

боксерів у стратегічних та адміністративних процесах прийняття рішень 

AIBA. Я поставив ряд пріоритетних завдань для своєї нової ролі, таких як 

дострокове затвердження календаря AIBA на найближчі роки, включаючи 

систему кваліфікації до Олімпіади 2024 року. Я також вважаю важливим 

зробити критерії, які використовуються суддями для оцінювання раундів, 

прозорішими», –  заявив  Олександр Хижняк. 

Олександр Хижняк – дев’ятиразовий чемпіон України з боксу, чемпіон 

Європи та Світу 2017 року, володар звань «Кращий боксер Європи, 

незалежно від вагової категорії» та «Кращий боксер Світу, незалежно від 

вагової категорії», здобув  «золото» ІІ Європейських ігор у Мінську.  

https://youtu.be/x-z-U6mfI0c- відео інтерв’ю  за посиланням. 

Послання на бої Олександра Хижняка: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmvJ2r_jyyo; 

https://www.youtube.com/watch?v=ii7h7gUepH4; 

https://www.youtube.com/watch?v=5dv9Sw55sTU.  

https://sport.ua/uk/news/448297-video-hizhnyak-uverenno-vyshel-v-final-

evropeyskih-igr.  
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