
Додаток 3
ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПО ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

ДЛЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАПОЧАТКОВАНІ У 2023-2024 Н.Р.

Кафедра фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи
Шифр та 
назва галузі 
знань

Код та назва 
спеціальності

ID та назва 
освітньої 
програми у 
ЄДБО

ПІБ, науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності, вчене 
звання, посада викладача

Назва освітнього компонента за 
навчальним планом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
017 фізична 
культура і 
спорт

017 фізична 
культура і 
спорт

56589 Фітнес та 
рекреація

Логвінова Ярослава Олексіївна  - Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія 
і методика професійної освіти, доцент кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи.

1.Анатомія людини з основами 
фізіології спорту                    
2.Рекреаційні технології

Язловецька Оксана Валентинівна - Кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – 
теорія і методика виховання, доцент кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи.

1.Рекреаційні технології       
2.Фітнес технології
3.Практикум з фітнесу     
4.Педагогіка спорту

Собко Сергій Григорович - Кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і 
методика виховання, завідувач кафедри, доцент кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи.

1.Рекреаційні технології    
2.Спортивні ігри та методика 
викладання (баскетбол, волейбол, 
футбол)
3.Професійна майстерність тренера

Бур`яноватий Олександр Миколайович - Кандидат наук з фізичного виховання 
і спорту, 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт, старший викладач 
кафедри фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи.

1.Рекреаційні технології     
2.Практикум з фітнесу    Види 
оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності (за видами)
3.Атлетизм та методика викладання 
(дисципліна іноземною мовою)

Миценко Євген Вікторович - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
24.00.01 олімпійський і професійний спорт, старший викладач кафедри 
фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи.

1.Рекреаційні технології   
2.Практикум з фітнесу    3.Основи 
персонального тренінгу (дисципліна
іноземною мовою)

Ковальова Юлія Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 Теорія і 
методика професійної освіти, старший викладач кафедри фізичного виховання і
рекреаційно-оздоровчої роботи.

1.Плавання та методика викладання
2.Адаптивний спорт
3.Види оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (за видами)

Мішин Сергій Вікторович - Кандидат педагогічних наук, 13.00.04. – теорія і 
методика професійної освіти, доцент кафедри фізичного виховання і 
рекреаційно-оздоровчої роботи.

1.Види оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (за видами)    
2.Спортивні ігри та методика 
викладання (баскетбол, волейбол, 
футбол)



2

Собко Наталія Григорівна - Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
24.00.02 –фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, доцент 
кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту.

1.Основи наукової діяльності            
2.Менеджмент у сфері фітнесу та 
рекреації

Бабенко Андрій Леонідович - Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, доцент кафедри фізичного виховання і рекреа-
ційно-оздоровчої роботи.

Спортивні ігри та методика 
викладання (баскетбол, волейбол, 
футбол)

Маркова Олена Віталіївна - Кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і 
методика виховання, Доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.

1.Біохімія спорту           
2.Біомеханіка спорту

Бабаліч Вікторія Анатоліївна - Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, доцент кафедри теорії та методики олімпійського 
і професійного спорту.

1.Спортивний травматизм     
2.Спортивна гігієна

Сундукова Ірина В`ячеславівна - Кандидат психологічних наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, Доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання.

Психологія спорту

Маленюк Тетяна Володимирівна - Кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 
Доцент кафедри теорії та методики олімпійськогоі професійного спорту.

1.Спортивні споруди і обладнання
2.Легка атлетика та методика 
викладання

Шевченко Ольга Володимирівна - Кандидат педагогічних наук, 13.00.03 – 
корекційна педагогіка, Завідувач кафедри теорії і методики фізичного 
виховання, доцент.

Рухливі ігри та методика 
викладання

Стасенко Олексій Анатолійович - Кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти, Доцент кафедри теорії і методики фізичного 
виховання.

Гімнастика та методика викладання

Воропай Сергій Миколайович - Кандидат педагогічних наук,
13.00.04 – теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування та 
оздоровчої фізичної культури, професор кафедри теорії і методики 
олімпійського і професійного спорту.

Загальна теорія підготовки 
спортсмена


	Групи забезпечення освітнього процесу

