
заснована у 2017 році



«Довіряти справу фізичного виховання українців 
потрібно тільки вітчизняним фахівцям. 

Вони разом із гімнастикою повинні прищеплювати 
дітям національну гордість»

О.К.Анохін

На кафедрі працює:
- 1 професор;
- 5 доцентів;
- 16 старших викладачів;
- 3 викладачі.

До складу кафедри входять:
доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

кандидати наук з фізичного виховання і

спорту, кандидати психологічних та 

педагогічних наук, практики зі спеціальною

освітою, майстри спорту та майстри спорту 

міжнародного класу



Кафедра є випусковою для спеціальності

017 Фізична культура і спорт

першого (бакалаврського) освітнього рівня, 

галузь знань 01 Педагогіка

“Вся система фізичного виховання має 
враховувати культурні традиції народу, 
повинна бути рідною за духом та ідеєю”

О.К.Анохін

У 2017 році здійснено 

перший набір за 

освітньою програмою:

«Тренерська діяльність з 

обраного виду спорту»



«Система фізичного виховання, повинна ґрунтуватися на природних цінностях, 

до яких варто віднести здоров'я; національності, тобто почуття своєї приналежності 

до певної спільноти людей; неповторної індивідуальності конкретної особистості»

О.К.Анохін

Кафедра забезпечує процес фізичного

виховання студентів Університету через 

секційну роботу, а саме:

Секція з футболу
Секція з волейболу
Секція з баскетболу
Секція з плавання
Секція з настільного тенісу
Секція із загальної фізичної 
підготовки
Секція силового фітнесу
Секція аеробіки
Секція пілатесу



Кафедра спорту та фітнесу працює над 

науковими дослідженнями:

1. «Теоретико-методичні засади і 

технології моніторингу якості 

фізичного виховання студентів» -

Білецька Вікторія Вікторівна, 

завідувач кафедри спорту та фітнесу, 

кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент.

2. «Стимуляція працездатності і 

відновлення реакцій в системі 

тренувальних впливів у підготовці 

кваліфікованих спортсменів» -

Виноградов Валерій Євгенович, 

доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, професор.

3. «Глибинне пізнання 

відображувальної

функції психічного в 

системі психологічної 

підготовки в спорті» -

Поляничко Олена 

Миколаївна, кандидат 

психологічних наук, 

доцент.



Кафедра спорту та фітнесу працює над 

науковими дослідженнями:

4. «Пропаганда здорового способу 

життя серед молоді та підлітків» -

Єретик Анатолій Анатолійович, 

кандидат педагогічних наук, доцент.

5. «Медико-соціологічні аспекти

формування мотиваційних потреб до 

здорового способу життя у 

студентському середовищі» - Зеленюк

Оксана Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент.

6. «Психологічні чинники комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців з 

фізичної культури та спорту» -

Лахтадир Олена Володимирівна, 

аспірант Інституту психології 

ім. Г.С. Костюка.



З метою реалізації нової освітньої стратегії розвитку
студенти працюють у Центрах компетенцій:

Медико-біологічний
центр (вивчають 

дисципліни медико-
біологічного блоку)

Зовнішні бази (проходження 
різних видів практики та 
викладання практичних 

дисциплін)

Спортивний комплекс –
ігрові та гімнастичні 

зали, басейн, стадіон, 
тренажерна 

зала (вивчають 
дисципліни блоку 

спортивної 
майстерності: Легка 

атлетика та 
методика її викладання, 

Гімнастика та 
методика її викладання, 

Плавання, Спортивні 
ігри і методика їх 

викладання, Силові види 
спорту та методика їх 

викладання)

Тренінговий центр –
тренінгові аудиторії, 

комп’ютерні 
класи (вивчають 

дисципліни: 
Університетські студії, 

Іноземна мова, 
Українська мова та 
фахові дисципліни)



Національного університету фізичного виховання і спорту України

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів)

Сумського державного педагогічного університету (м. Суми)

Харківської державної академії фізичної культури (м. Харків)

Дніпропетровського державного інституту фізичної культури (м.
Дніпро) та ін.



На кафедрі спорту та 

фітнесу відбулася наукова 

конференція 

«Олімпійський урок 

доктора Анохіна», 

присвячена 135-річниці 

від дня народження 

Олександра 

Костянтиновича Анохіна

Наукова конференція

«Олімпійський урок доктора 

Анохіна»



•Легка атлетика

•Волейбол

•Баскетбол

•Настільний теніс 

Кафедра забезпечує проведення 

занять для населення з видів спорту:   


