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Назва освітнього компонента за
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Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Кафедра теорії 
і методики 
фізичного 
виховання

01 Освіта/ 
Педагогіка

014 Середня 
освіта (Фізична 
культура)

17445 Середня
освіта (Фізична

культура) та
методика

спортивно-
масової роботи

Грінченко Віктор Григорович,  кандидат історичних 
наук, 07.00.01 – історія України, доцент кафедри 
народознавства та історії культури, доцент кафедри 
історії України та всесвітньої історії

Історія та культура України

Ліштаба Тетяна Василівна, кандидат філологічних 
наук, 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри 
української мови, доцент кафедри української 
філології та журналістики 

Українська мова та культура мовлення

Клюєнко Едуард Олександрович, кандидат 
соціологічних наук, 22.00.03 – соціальна структура, 
соціальні інститути та соціальні відносини, доцент 
кафедри філософії, доцент кафедри філософії, 
політології та психології

Філософія 

Тесцова Олеся Олександрівна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, старший викладач кафедри германських 
мов, зарубіжної літератури та методик їхнього 
навчання (зовнішній сумісник)

Іноземна мова; Іноземна мова за 
професійним спрямуванням

Ткачук Андрій Іванович, кандидат технічних наук, 
05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво 
електронної техніки, доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін та методики трудового 
навчання, доцент кафедри технологічної та 
професійної освіти

Безпека життєдіяльності та охорона праці 
в галузі

Болілий Василь Олександрович, кандидат фізико-
математичних наук, 01.01.02 – диференціальні 
рівняння, доцент кафедри інформатики, доцент 
кафедри інформатики та інформаційних технологій

Інформаційно-комунікаційні технології

Гриценко Володимир Григорович, доктор юридичних 
наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право, професор 
кафедри правознавства, професор кафедри права та 
правоохоронної діяльності

Права людини та громадянське 
суспільство в Україні

Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних Анатомія людини з основами спортивної 



наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного 
виховання, доцент кафедри фізичного виховання та 
рекреаційно-оздоровчої роботи

морфології

Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного 
виховання, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання

Сучасні види рухової активності; 
Нейрофізична активність

Маркова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
(гарант)

Біохімія фізичного виховання і спорту; 
Біомеханіка; Курсова робота зі спортивно-
педагогічного вдосконалення

Нєворова Олена Валеріївна, кандидат наук з фізичного
виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Фізіологія людини та фізіологічні основи 
фізичного виховання і спорту; Лікувальна 
фізична культура; Адаптивне фізичне 
виховання

Черній Валентина Петрівна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання 

Гігієна фізичного виховання і спорту; 
Організація і методика оздоровчої 
фізичної культури; Коригувальна 
гімнастика; Лікувальна фізична культура; 
Курсова робота  з теорії і методики 
фізичного виховання

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, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту

Управління у сфері фізичного виховання

Шевченко Ольга Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 
доцент кафедри теоретичних основ фізичного 
виховання, завідувач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання 

Ритміка і хореографія; Сучасні ігрові 
технології у фізичній культурі і спорті; 
Теорія і методика фізичного виховання; 
Теорія і методика викладання гімнастики 
художньої; Теорія і методика викладання 
рухливих ігор і забав; Чирлідінг 

Філоненко Оксана Володимирівна , доктор 
педагогічних наук, 13.00.01 - загальна педагогіка та 
історія педагогіки, професор кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти, доцент кафедри педагогіки та 
спеціальної освіти 

Педагогіка

Перцов Олександр Володимирович, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та 

Педагогіка; Навчальна практика 
(пропедевтична з педагогіки)



історія педагогіки, старший викладач кафедри 
педагогіки та спеціальної освіти
Мельничук Сергій Костянтинович, кандидат 
психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри соціальної роботи, 
соціальної педагогіки та психології, доцент кафедри 
філософії, політології та психології

Психологія; Навчальна практика 
(пропедевтична з психології)

Стасенко Олексій Анатолійович, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Теорія і методика викладання гімнастики; 
Курсова робота зі спортивно-
педагогічного вдосконалення; Курсова 
робота  з теорії і методики фізичного 
виховання

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

Теорія і методика викладання спортивних 
ігор

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 олімпійського і 
професійного спорту, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту

Теорія і методика викладання легкої 
атлетики; Спортивні споруди і обладнання

Бабаліч Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту, в. о. завідувача кафедри теорії та
методики олімпійського і професійного спорту

Теорія і методика викладання плавання 

Щербатюк Наталія Іванівна, Заслужений тренер 
України, старший викладач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання

Організація краєзнавчо-туристичної 
діяльності; Теорія і методика викладання 
туризму; Підвищення спортивної 
майстерності; Спортивно-педагогічне 
вдосконалення; Виробнича практика 
(педагогічна у школі); Курсова робота зі 
спортивно-педагогічного вдосконалення

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент 
кафедри фізичного виховання та рекреаційно-
оздоровчої роботи

Організація спортивно-масової та 
фізкультурно-оздоровчої роботи

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання

Педагогіка фізичного виховання; Основи 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури; Навчальна практика 
(пропедевтична з теорії і методики 



фізичного виховання)
Мельнік Анастасія Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Теорія і методика фізичного виховання; 
Основи шейпінгу; Курсова робота зі 
спортивно-педагогічного вдосконалення; 
Курсова робота з теорії і методики 
фізичного виховання

Сундукова Ірина В’ячеславівна, кандидат 
психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Теорія і методика викладання гімнастики; 
Психологія фізичного виховання;
Основи акробатичного мистецтва;
Курсова робота зі спортивно-
педагогічного вдосконалення

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Кафедра теорії 
і методики 
фізичного 
виховання

01 Освіта/ 
Педагогіка

014 Середня 
освіта (Фізична 
культура)

17461 
Середня освіта

(Фізична
культура) та

методика
спортивно-

масової роботи

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських 
наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії, доцент кафедри філософії та політології, 
завідувач кафедри філософії, політології та психології

Філософія наукового пізнання (дисципліна
іноземною мовою)

Мельнік Анастасія Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Сучасні системи оздоровлення 
(дисципліна іноземною мовою); Теорія і 
методика організації спортивних свят і 
видовищ; Теорія і методика викладання 
фізичної культури у закладах загальної 
середньої освіти; Дипломне проектування

Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного 
виховання, доцент кафедри фізичного виховання та 
рекреаційно-оздоровчої роботи

Організація та методика спортивно-
масової, фізкультурно-оздоровчої і 
туристичної роботи 

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент 
кафедри фізичного виховання та рекреаційно-
оздоровчої роботи

Педагогіка спортивної діяльності 

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент теорії і 
методики фізичного виховання

Сучасні педагогічні та інноваційні 
технології у ФВ; Організація і методика 
проведення наукових досліджень у сфері 
фізичної культури і спорту; Корекційна 
педагогіка; Дипломне проектування

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 олімпійського і 
професійного спорту, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту

Інтенсифікація фізичного виховання у 
закладах освіти

Щербатюк Наталія Іванівна, Заслужений тренер Організація спортивного туризму в 



України, старший викладач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання

рекреаційній діяльності; Маркетинг 
фізичної культури в системі освіти; Теорія 
і методика викладання масових видів 
спорту у закладах загальної середньої 
освіти; Дипломне проектування

Нєворова Олена Валеріївна, кандидат наук з фізичного
виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Фізична реабілітація у фізичному 
вихованні та спорті; Психофізіологічні 
основи диференційованого підходу до 
фізичного виховання; Дипломне 
проектування

Сундукова Ірина В’ячеславівна, кандидат 
психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Основи психологічного супроводу 
професійної діяльності вчителя фізичної 
культури; Методика здоров’язбереження в 
освітньому процесі; Дипломне 
проектування

Шевченко Ольга Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 
доцент кафедри теоретичних основ фізичного 
виховання, завідувач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання (гарант)

Теорія і методика організації спортивних 
свят і видовищ; Теорія і методика 
викладання фізичної культури у закладах 
загальної середньої освіти; Дипломне 
проектування

Стасенко Олексій Анатолійович, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Професійна майстерність фахівця з 
фізичної культури і спорту; Виробнича 
практика (педагогічна практика у школі); 
Виробнича практика (педагогічна практика
в ЗЗСО з організації спортивно-масової 
роботи); Дипломне проектування

Рєзіна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 
13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики, 
доцент кафедри інформатики, доцент кафедри 
інформатики та інформаційних технологій

Навчальна практика-тренінг "Засоби 
дистанційної освіти"

Турчак Анатолій Леонідович, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – теорія і історія педагогіки, професор 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, 
професор кафедри теорії і методики фізичного 
виховання

Інтерактивні технології у фізичному 
вихованні і спорті; Дипломне 
проектування

Маркова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Сучасні засоби візуалізації в навчальній 
діяльності вчителя фізичної культури; 
Дипломне проектування

Черній Валентина Петрівна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання 

Дипломне проектування



01 Освіта/ 
Педагогіка

014 Середня 
освіта (Фізична 
культура)

17463 
Середня освіта

(Фізична
культура)

Харченко Юлія Володимирівна, доктор філософських 
наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії, доцент кафедри філософії та політології, 
завідувач кафедри філософії, політології та психології

Філософія наукового пізнання (дисципліна
іноземною мовою)

Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного 
виховання, доцент кафедри фізичного виховання та 
рекреаційно-оздоровчої роботи

Анатомія людини з основами спортивної 
морфології; Організація та методика 
спортивно-масової, фізкультурно-
оздоровчої і туристичної роботи

Маркова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Біохімія фізичного виховання і спорту;
Дипломне проектування

Нєворова Олена Валеріївна, кандидат наук з фізичного
виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Фізіологія людини та фізіологічні основи 
фізичного виховання і спорту; Фізична 
реабілітація у фізичному вихованні та 
спорті; Психофізіологічні основи 
диференційованого підходу до фізичного 
виховання; Дипломне проектування

Мельнік Анастасія Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Сучасні системи оздоровлення 
(дисципліна іноземною мовою); Дипломне
проектування

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент 
кафедри фізичного виховання та рекреаційно-
оздоровчої роботи

Педагогіка спортивної діяльності 

Язловецька Оксана Валентинівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика 
виховання, доцент кафедри педагогіки, доцент теорії і 
методики фізичного виховання

Сучасні педагогічні та інноваційні 
технології у ФВ; Організація і методика 
проведення наукових досліджень у сфері 
фізичної культури і спорту; Корекційна 
педагогіка; Дипломне проектування

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 олімпійського і 
професійного спорту, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту

Інтенсифікація фізичного виховання у 
закладах освіти; Теорія і методика 
викладання легкої атлетики

Щербатюк Наталія Іванівна, Заслужений тренер 
України, старший викладач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання

Організація спортивного туризму в 
рекреаційній діяльності; Теорія і методика 
викладання масових видів спорту у 
закладах загальної середньої освіти; 



Маркетинг фізичної культури в системі 
освіти; Дипломне проектування

Сундукова Ірина В’ячеславівна, кандидат 
психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Основи психологічного супроводу 
професійної діяльності вчителя фізичної 
культури; Методика здоров’язбереження в 
освітньому процесі; Дипломне 
проектування

Шевченко Ольга Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, 
доцент кафедри теоретичних основ фізичного 
виховання, завідувач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання 

Теорія і методика організації спортивних 
свят і видовищ; Теорія і методика 
викладання фізичної культури у закладах 
загальної середньої освіти; Дипломне 
проектування

Стасенко Олексій Анатолійович, кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання

Професійна майстерність фахівця з 
фізичної культури і спорту; Теорія і 
методика викладання гімнастики; 
Виробнича практика (педагогічна практика
у школі) 

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

Теорія і методика викладання спортивних 
ігор

Бабаліч Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту, в. о. завідувача кафедри теорії та
методики олімпійського і професійного спорту

Теорія і методика викладання плавання

Рєзіна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, 
13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики, 
доцент кафедри інформатики, доцент кафедри 
інформатики та інформаційних технологій

Навчальна практика-тренінг "Засоби 
дистанційної освіти"

Черній Валентина Петрівна, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання (гарант)

Дипломне проектування

Турчак Анатолій Леонідович, кандидат педагогічних 
наук, 13.00.01 – теорія і історія педагогіки, професор 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, 
професор кафедри теорії і методики фізичного 
виховання

Дипломне проектування

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра теорії 01 Освіта/ 017 Фізична 1548 Громко Т. В. - кандидат філологічних наук, 10.02.01 – Українська мова та культура мовлення.



та методики 
олімпійського і 
професійного 
спорту

Педагогіка культура і спорт Фізична культура
і спорт

українська мова, доцент кафедри української мови та 
журналістики, доцент кафедри української мови та 
журналістики.

Грінченко В.Г.- кандидат історичних наук, 07.00.01 – 
історія України, доцент кафедри історії України  та 
всесвітньої історії, доцент кафедри історії України  та 
всесвітньої історії

Історія та культура України.

Клюєнко Е. О. - кандидат соціологічних наук, 22.00.03 –
соціальна структура, соціальні інститути та соціальні 
відносини, доцент кафедри філософії, політології та 
психології, доцент кафедри філософії, політології та 
психології.

Філософія.

Тесцова О.О. - кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, старший 
викладач кафедри германських мов, зарубіжної 
літератури та методик їхнього навчання (зовнішній 
сумісник)

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням.
Іноземна мова.

Болілий В.О. - кандидат фізико-математичних наук, 
01.01.02 – диференціальні рівняння, доцент кафедри 
інформатики, доцент кафедри інформатики та 
інформаційних технологій

Інформаційно-комунікаційні технології.

Ткачук А.І. - кандидат технічних наук, 05.27.06 – 
технологія, обладнання та виробництво електронної 
техніки, доцент доцент кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, доцент кафедри технологічної та 
професійної освіти 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 
галузі.

Брояковський О.В. - кандидат педагогічних наук 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
старший викладач кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту.

Вступ до спеціальності.
Атлетизм та методика викладання 
(дисципліна іноземною мовою)
Зимові види  спорту та методика викладання

Нєворова О. В. - кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання , доцент кафедри
теорії і методики фізичного виховання.

Морфологія людини з основами фізіології 
спорту.

Бабенко А.Л. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти,доцент кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту, старший викладач кафедри теорії та методики 

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



олімпійського і професійного спорту.

Собко С. Г.-кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – 
теорія і методика виховання, доцент кафедри фізичного 
виховання, завідувач кафедри фізичного виховання та 
рекреаційно-оздоровчої роботи

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

Бабаліч В.А. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту; виконуючий обов’язки завідувача кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту; доцент кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту.

Підвищення спортивної майстерності.
Спортивна гігієна.
Плавання та методика викладання.
Спортивно-педагогічне вдосконалення.
Адаптивний спорт.
Спортивний травматизм.

Мельничук С. К. - кандидат психологічних наук, 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, доцент 
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та 
психології, доцент кафедри філософії, політології та 
психології

Психологія розвитку

Маркова О.В. - кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – 
теорія і методика виховання, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання, доцент, доцент кафедри
теорії і методики фізичного виховання

Біохімія спорту.
Біомеханіка спорту.
Спортивна медицина з основами 
долікарської медичної допомоги у 
невідкладних станах.

Стасенко О. А. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання.

Гімнастика та методика викладання.
Теорія фізичної культури і спорту

Сундукова І. В.- кандидат психологічних наук, 19.00.07 
– педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання

Психологія спорту.

Голуб О.В. - викладач кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту.

Психологія спорту.

Турчак А.Л. - кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
теорія і історія педагогіки; професор кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти, професор кафедри 
теорії і методики фізичного виховання. Заслужений 
працівник фізичної культури і спорту.

Педагогіка спорту.

Собко Н.Г. – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту,24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання 

Засоби рекреації у фізичній культурі та 
спорті



різних груп населення, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту, доцент 
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту.

Метрологічний контроль у спорті.
Основи менеджменту в спорті.

Бондаренко С.В. – кандидат педагогічних наук, 13.00.04
– фізична культура, оздоровча фізична культура та 
спортивне тренування, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту, доцент 
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту

Основи наукових досліджень.
Основи спортивної антропології.

Панченко Г.І. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, старший викладач
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту.

Легка атлетика та методика викладання.
Теорія та методика викладання обраного 
виду спорту.

Воропай С.М. – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія та методика фізичного виховання, спортивного 
тренування та оздоровчої фізичної культури, професор 
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту, професор кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту.

Загальна теорія підготовки спортсмена.
Олімпійський і професійний спорт.

Маленюк Т.В. – 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, доцент кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту.

Спортивні споруди і обладнання.
Теорія юнацького спорту з основами 
адаптації

Мельник А.О. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання

Фітнес та методика його викладання 
(дисципліна іноземною мовою)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Кафедра теорії 
та методики 
олімпійського і 
професійного 
спорту 

01 Освіта/ 
Педагогіка

017 Фізична 
культура і спорт

25357
Фізична культура

і спорт

Харченко Ю.В. - доктор філософських наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, доцент 
кафедри філософії, політології та міжнародних 
відносин, завідувач кафедри філософії, політології та 
психології.

Філософія наукового пізнання (англійською 
мовою)

Турчак А.Л. - кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – 
теорія і історія педагогіки; професор кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти, професор кафедри 
теорії і методики фізичного виховання. Заслужений 

Педагогіка і психологія спорту



працівник фізичної культури і спорту.

Нєворова О. В. - кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання , доцент кафедри
теорії і методики фізичного виховання.

Морфологія людини з основами фізіології 
спорту

Собко С. Г.-кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – 
теорія і методика виховання, доцент кафедри фізичного 
виховання, завідувач кафедри фізичного виховання та 
рекреаційно-оздоровчої роботи

Спортивні ігри та методика їх  викладання

Воропай С.М. – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія та методика фізичного виховання, спортивного 
тренування та оздоровчої фізичної культури, професор 
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту, професор кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту.

Олімпійський і професійний спорт.
Організаційні засади розвитку сучасного 
спорту.
Спортивний відбір і орієнтація. 
Загальна теорія підготовки спортсмена
Теорія і методика підготовки. 
кваліфікованих спортсменів.

Бондаренко С.В. – кандидат педагогічних наук, 13.00.04
– фізична культура, оздоровча фізична культура та 
спортивне тренування, доцент кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту, доцент 
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту

Легка методика та методика її викладання.

Бабаліч В.А. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту; виконуючий обов’язки завідувача кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту; доцент кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту.

Плавання та методика його викладання.
Адаптивний спорт.
Перетренованість і травматизм спортсменів.

Гриценко В. Г. - доктор юридичних наук, 12.00.07 – 
адміністративне право і процес, фінансове право, 
інформаційне право; професор кафедри права та 
правоохоронної діяльності, професор кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту.

Соціально-правові основи сучасного спорту.

Собко Н.Г. – 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, доцент 
кафедри теорії та методики олімпійського і 

Управління підготовкою юних спортсменів.
Маркетинг та менеджмент у фізичній 
культурі і спорті.



професійного спорту.

Ковальова Ю.А. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 
- теорія і методика професійної освіти, заслужений 
тренер України, старший викладач кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту.

Методологія та організація наукових 
досліджень.

Панченко Г.І. - кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, старший викладач
кафедри теорії та методики олімпійського і 
професійного спорту.

Основи підприємницької діяльності у сфері 
фізичної культури і спорту.
Організація масових спортивних заходів.

Маленюк Т.В. – 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, доцент кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту.

Відновлювальні засоби працездатності у 
фізичній культурі та спорті.

Брояковський О.В. - кандидат педагогічних наук 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
старший викладач кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту.

Атлетична підготовка в обраному виді 
спорту (дисципліна іноземною мовою)
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