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ародився 10 квітня 1955 р. у с. Шипка Григоріо
польського району (Молдова). В 1980 р. закінчив
спортивний факультет Львівського державного
інституту фізичної культури і спорту та почав працювати
у ЛДМІ: обіймав посади викладача, старшого викладача
(з 1983 р.), доцента (з 1991 р.), професора (з 1995 р.).
З 1991 р. є завідувачем кафедри фізичного виховання і
спортивної медицини цього навчального закладу.
Анатолій Васильович проходив стажування за спеці
альностями «Спортивна медицина (лікарський контроль
та лікувальна фізична культура)» та «Валеологія і фізич
не виховання» у Ленінградському інституті вдосконален
ня лікарів (1986), Одеському національному медичному
університеті (1996), Національній медичній академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (2001). Він —
майстер спорту з важкої атлетики.
З 1988 р. А. В. Магльований — кандидат, а з 1993 р. —
доктор біологічних наук. У 2000 р. він став проректором із
гуманітарної освіти та виховання, у 2008 р. — прорек
тором із науковопедагогічної роботи ЛНМУ імені Дани
ла Галицького. З 2009 р. — академік Академії наук вищої
освіти України.
Анатолій Магльований — відомий український вче
ний. Основні напрями його наукової діяльності: медико
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту,
фізіологія, фізична реабілітація, санологія (основи
управління здоров’ям та медичні аспекти валеології).
Обґрунтував, розробив і запровадив нові підходи щодо
підвищення рівня фізичної та розумової працездатності.
Анатолій Васильович започаткував і активно впроваджує
систему управління комплексом організаційнотехніч
них заходів зі взаємодії інфраструктур, які вирішують

завдання діагностики функціональних взаємовідношень
організму й особистості на рівні окремих показників
фізичної та розумової працездатності й особливостей
рис характеру для керування ними засобами фізичних і
спортивних вправ.
А. В. Магльований є автором понад 600 наукових та
навчальнометодичних праць, зокрема двох підручників,
семи посібників, 20 монографій та книг, дев’яти патентів і
трьох авторських свідоцтв на винаходи. Входить до ред
колегій восьми фахових видань. Підготував двох докторів
та 11 кандидатів наук.
Анатолій Магльований — член двох спеціалізованих
учених рад, проблемної комісії із санології та валеології,
проблемної комісії зі спортивної медицини при НАМН і
МОЗ України, ВАК України (1997–2003), наукової ради
при Міністерстві молоді і спорту України (2004–2006),
віцепрезидент Європейської федерації параолімпійської
стрільби з лука (з 1997 р.), голова міжвузівської науково
методичної комісії з питань фізичного виховання, спорту
і здоров’я (з 1994 р.).
А. В. Магльований удостоєний низки нагород та почес
них звань, серед яких знаки «Відмінник освіти України»
(1995), «Заслужений працівник фізичної культури і спор
ту України» (1999), орден Богдана Хмельницького ІІ ст.
(1999), відзнака «Україна. Демократія. Свобода» (2000),
медаль НАПН України «Ушинський К. Д.» (2009), почес
ного звання «Заслужений професор ЛНМУ імені Данила
Галицького» (2010), медаль «20 років Академії наук вищої
освіти України» (2012), відзнакою МОН України «Флаг
мани освіти і науки України» (2013), грамоти Міністер
ства охорони здоров’я України, Міністерства молоді і
спорту України тощо.
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