
Закріплення науково-педагогічного працівника та кафедри за дисциплінами 
Ступінь бакалавра 

І курс 

 

Дисципліна Кафедра кількість 

осіб  

Відповідальний за 

дисципліну 

Анатомія людини  медико-біологічних дисциплін 75 Пастухова В.А. 

Біохімія медико-біологічних дисциплін 71 Осипенко Г.А. 

Гігієна та основи екології спортивна медицина 75 Футорний С.М. 

Іноземна мова української та іноземних мов 6 Кудря М.М. 

Історія України соціально-гуманітарних дисциплін 

76 

Тимошенко Ю.О., 

Соколова Н.Д. 

Методика викладання класичного танцю хореографії і танцювальних видів спорту 2 Толстіков Т.О. 

Методика викладання народно-сценічного 

танцю 

хореографії і танцювальних видів спорту 

1 

Мамрієнко І.В. 

Основи вимірювань та методи математичної 

статистики у ФВіС 

біомеханіки та спортивної метрології 

30 

Коробейніков Г.В. 

Практикум зі спортивних видів боротьби спортивних єдиноборств та силових видів спорту 11 Костюченко В.І. 

Практикум з зимових видів спорту 

легкої атлетики, зимових та велосипедного спорту 11 

Хуртик Д.В., 

Смирнова З.Д. 

Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування 

легкої атлетики, зимових та велосипедного спорту 

7 

Хуртик Д.В., 

Смирнова З.Д. 

Практикум з гімнастики спортивних видів гімнастики 32 Салямін Ю.М. 

Практикум з легкої атлетики легкої атлетики, зимових та велосипедного спорту 6 Левчик М.М. 

Практикум з плавання водних видів спорту 17 Костікова С.Д. 

Практикум з силових видів спорту спортивних єдиноборств та силових видів спорту 13 Деха Н.М. 

Практикум зі спортивних ігор спортивних ігор 11 Шутова С.Є. 

Практикум із спортивного удосконалення в 

ОВС спортивних єдиноборств та силових видів спорту 3 

Штанагей Д.В. 

Спортивний менеджмент менеджменту і економіки спорту 2 Свистунов С.В. 

ТМТДОВС  

 

3 спортивні ігри; 

3 спортивних єдиноборств та силових видів спорту 6 

Шутова С.Є. 

Штанагей Д.В. 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

української та іноземних мов 

6 

Кудря М.М. 

Безпека життєдіяльності спортивна медицина 2 Футорний С.М. 



Біологічна хімія нормальна та рухова 

активності 

медико-біологічних дисциплін 

8 

Осипенко Г.А. 

Загальна ознайомча практика фізичної терапії та ерготерапії 1 Обгутуруго В.Д. 

Іноземна мова української та іноземних мов 4 Кудря М.М. 

Іноземна мова (за проф. спрямуванням) української та іноземних мов 3 Кудря М.М. 

Комп’ютерна техніка інноваційних та інформаційних технологій у фізичній 

культурі і спорті 3 

Шинкарук О.А. 

Латинська мова і медична термінологія спортивна медицина 14 Футорний С.М. 

Медичне право, професійна етика та 

деонтологія 

спортивна медицина 

8 

Футорний С.М. 

Нормальна анатомія людини медико-біологічних дисциплін 14 Пастухова В.А. 

Основи медичних знань спортивна медицина 6 Футорний С.М. 

Основи охорони праці та БЖД спортивна медицина 4 Футорний С.М. 

Практикум з оздоровчого фітнесу здоров'я, фітнесу та рекреації 4 Кириченко В.М. 

Практикум з футзалу футбол  1 Байрачний О.В. 

Практикум зі спортивного танцю хореографії і танцювальних видів спорту 1 Толстіков Т.О. 

Теорія і методика викладання плавання водних видів спорту 7 Костікова С.Д. 

ТІМ базових спортивно-педагогічних 

дисциплін 

спортивні ігри 

1 

Шутова С.Є. 

 

ТМФВ теорії та методики фізичного виховання 7 Кривчикова О.Д. 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

української та іноземних мов 

7 

Кудря М.М. 

Фізичне виховання здоров'я, фітнесу та рекреації 5 Катерина У.М. 

Фітнес та рекреація здоров'я, фітнесу та рекреації 4 Бабич А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ курс 

дисципліна кафедра 
кількість 

осіб 

Відповідальний за 

дисципліну 

Аквафітнес здоров'я, фітнесу та рекреації 5 Ковальова Н.В. 

Біохімія м’язової діяльності медико-біологічних дисциплін 4 Осипенко Г.А. 

Всесвітня історія соціально-гуманітарних дисциплін 2 Попова О.Б. 

Гігієна спортивних та фізкультурно-

оздоровчих споруд 

спортивна медицина 

3 

Футорний С.М. 

Масаж фізичної терапії та ерготерапії 11 Кормільцев В.В. 

Основи медичних знань спортивна медицина 21 Футорний С.М. 

Основи фізичного самозахисту спортивних єдиноборств та силових видів спорту 12 Васильєв В.Д. 

Педагогічна майстерність психологіх і педагогіки 7 Петровська Т.В. 

Практикум зі спортивного удосконалення в 

ОВС (1 футбол, 2 спорт.єдин.) 

футбол; спортивні ігри 

спортивних єдиноборств та силових видів спорту 3 

 

Шевельов І.П. 

Спортивна анімація здоров'я, фітнесу та рекреації 8 Кириченко В.М. 

Спортивна метрологія біомеханіки та спортивної метрології 4 Коробейніков Г.В. 

Біомеханіка біомеханіки та спортивної метрології 10 Коробейніков Г.В. 

Методика викладання класичного танцю хореографії і танцювальних видів спорту 3 Толстіков Т.О. 

Методика викладання народно-сценічного 

танцю 

хореографії і танцювальних видів спорту 

1 

Мамрієнко І.В. 

Основи теорії здоров'я та ЗСЖ здоров'я, фітнесу та рекреації 16 Омельченко Т.Г. 

Фізіологія людини медико-біологічних дисциплін 24 Белікова М.В. 

ТМФВ теорії і методики фізичного виховання 

36 

Кривчикова О.Д., 

Кузмецова Л.І. 

Професійно–орієнтована практика спортивних єдиноборств та силових видів спорту;  6 Шевельов І.П. 

ТМТДОВС (2 спорт.єдин., 1 водні види, 1 

футбол) 

спортивних єдиноборств та силових видів спорту;  

водних видів спорту;  

футбол 

4 

Шевельов І.П. 

Євпак Н.О. 

Байрачний О.В. 

Фітнес та рекреація здоров'я, фітнесу та рекреації 1 Бабич А.О. 

Внутрішні та хірургічні хвороби фізичної терапії та ерготерапії 1 Лазарєва О.Б. 

Діловий етикет і культура спілкування соціально-гуманітарних дисциплін 1 Попова О.Б. 

Етика бізнесу соціально-гуманітарних дисциплін 1 Попова О.Б. 

Інформаційні системи і технології інноваційних та інформаційних технологій у фізичній 

культурі і спорті 1 

Шинкарук О.А. 



Історія спортивного та олімпійського руху Історія спортивного та олімпійського руху 1 Радченко Л.О. 

Клінічна практика з ФТ та ЕТ при порушеннях 

діяльності серцево-судинної та дихальної 

систем фізичної терапії та ерготерапії 1 

Балаж М.С. 

Клінічна практика при дисфункціях 

внутрішніх органах фізичної терапії та ерготерапії 1 

Обгутуруго В.Д. 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

дисфункціях внутрішніх органах фізичної терапії та ерготерапії 1 

Обгутуруго В.Д. 

Корпоративна безпека спортивна медицина 2 Футорний С.М. 

Курсова робота туризм 1 Бабушко С.Р. 

Медичний супровід у туризмі спортивна медицина 1 Футорний С.М. 

Педагогіка психології і педагогіки 4 Петровська Т.В. 

Основи теорії здоров’я здоров'я, фітнесу та рекреації 5 Омельченко Т.Г. 

Педагогічна практика у школі теорії і методики фізичного виховання 6 Круцевич Т.Ю. 

Функціональна та клініко-лабараторна 

діагностики фізичної терапії та ерготерапії 1 

Євстратова І.Н. 

Преформованні фізичні чинники фізичної терапії та ерготерапії 4 Назаренко В.С. 

Пропедевтика внутрішніх хвороб фізичної терапії та ерготерапії 6 Гаврелюк С.В. 

Рекреаційні ігри спортивні ігор 2 Шутова С.Є. 

Спортивна морфологія медико-біологічних дисциплін 2 Ковальчук О.І. 

Спортивні ігри спортивні ігор 1 Шутова С.Є. 

Терапевтичні вправи фізичної терапії та ерготерапії 7 Кормільцев В.В. 

Транспортне обслуговування туристів туризм 2 Бабушко С.Р. 

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової 

активності) здоров'я, фітнесу та рекреації 3 

Катерина У.М. 

Філософія 

соціально-гуманітарних дисциплін 1 

Пінчук Є.А.,  

Попова О.Б. 

Функціональна клініко-лабораторна 

діагностика фізичної терапії та ерготерапії 1 

Євстратова І.Н. 

Біологія  медико-біологічних дисциплін 1 Белікова М.В. 

 

 

 

 

 



 

ІІІ курс 

 

Дисципліна Кафедра кількість 

осіб 

Відповідальний за 

дисципліну 

Адаптивний спорт професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 20 Ярмоленко М.А. 

ЗТПС історії та теорії олімпійського руху 8 Радченко Л.А. 

Історія олімпійського руху історії та теорії олімпійського руху 12 Радченко Л.О. 

Методика викладання класичного танцю хореографії і танцювальних видів спорту 4 Толстіков Т.О. 

Методика викладання народно-сценічного 

танцю 

хореографії і танцювальних видів спорту 

1 

Мамрієнко І.В. 

Методика викладання віртуозних рухів хореографії і танцювальних видів спорту 4 Толстіков Т.О. 

Мистецтво балетмейстера хореографії і танцювальних видів спорту 2 Толстіков Т.О. 

Неолімпійський спорт професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 16 Краснянський К.В. 

Основи економічної теорії та управління 

сферою ФКіС 

менеджменту та економіки спорту 

21 

Вареник О.М. 

Спортивна медицина (ОРХ) спортивна медицина 15 Футорний С.М. 

Спортивна фізіологія медико-біологічних дисциплін 12 Станкевич Л.Г. 

Спортивний танець хореографії і танцювальних видів спорту 1  

Сучасне тренажерне обладнання у ФКіС інноваційних та інформаційних технологій у фізичній 

культурі і спорті 3 

Шинкарук О.А. 

ТМТДОВС водні види спорту 1; 

легка атлетика 1;  

футбол 2;  

спортивні ігри 5 9 

Домбровський В.О. 

Левчик М.М. 

Байрачний О.В. 

Шутова С.Є, 

Фізична реабілітація фізичної терапії та ерготерапії 1 Лазарєва О.Б. 

Філософія  соціально-гуманітарних дисциплін 36 Пінчук Є.А. 

Біомеханіка біомеханіки та спортивної метрології 13 Коробейніков Г.В. 

Долікарська медична допомога у невідкладних 

медичних станах спортивна медицина 42 

Футорний С.М. 

Інформатика та інформаційні технології у ФВ інноваційних та інформаційних технологій у фізичній 

культурі і спорті 3 

Шинкарук О.А. 

Історія спортивного та олімпійського руху історії та теорії олімпійського руху 10  

Курсова робота ТМФВ 3;  

здоров'я, фітнесу та рекреації  17;  

Круцевич Т.Ю. 



фізична терапія та ерготерапія 6 

Медико – біологічні аспекти рухової 

активності спортивна медицина 25 

Футорний С.М. 

Методика занять ФВ з учнями спеціальних 

медичних групах теорії і методики фізичного виховання 4 

Круцевич Т.Ю. 

Педагогічна практика зі спец. курсом теорії і методики фізичного виховання 19 Круцеич Т.Ю. 

Плавання водних видів спорту 4 Костікова С.Д. 

Психологія психології і педагогіки 9 Петровська Т.В. 

Реабілітаційні технології у системі медичної 

реабілітації фізічної терапії та ерготерапії 12 

Оріховська А.С. 

Спортивна медицина спортивна медицина 1 Футорний С.М. 

Футбол та міні-футбол футбол 2 Бойрачний О.В. 

Менеджмент організацій менеджменту та економіки спорту 1 Мічуда Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ступінь магістра 

І курс 

Дисципліна Кафедра Кількість 

осіб 

Відповідальний за 

дисципліну 

Актуальні проблеми сучасної підготовки 

спортсменів 

історії та теорії спортивного олімпійського руху 2 Радченко Л.О. 

 

Актуальні проблеми сучасної ФКіС історії та теорії спортивного олімпійського руху 8 Радченко Л.О. 

Інформаційні технології у науковій діяльності 

з ФКіС 

інноваційних та інформаційних технологій у фізичній 

культурі і спорті 

2 Шинкарук О.А. 

Лікувально – реабілітаційний масаж фізична терапія та ерготерапія 1 Василенко Є.В. 

Магістерська дипломна робота фізична терапія та ерготерапія 4 Бісмак О.В. 

Менеджмент і маркетинг у сфері фітнесу та 

рекреації 

здоров'я, фітнесу та рекреації 8 Дутчак М.В. 

Моторний контроль фізична терапія та ерготерапія 1 Коробейніков Г.В. 

Педагогіка вищої школи психології та педагогіки 6 Петровська Т.В. 

Побудова програм з фізичної терапії та 

ерготерапії 

фізична терапія та ерготерапія 1 Кравчук Л.Д. 

Професійно-орієнтована іноземна мова української і іноземних мов 4 Кудря М.М. 

Психоригуляція в спортивній діяльності психології та педагогіки 1 Петровська Т.В. 

Рекреаційно оздоровчі технології  у фізичному 

виховані (аеробіка, фітнес) 

здоров'я, фітнесу та рекреації 2 Катерина У.М. 

ФР в педіатрії фізична терапія та ерготерапія 4 Гаврелюк С.В. 

ФТ в геронтології та геріатрії фізична терапія та ерготерапія 1 Євстратова І.Н.  

ФТ в комбустіології фізична терапія та ерготерапія 3 Кравчук Л.Д. 

ФТ при ампутації кінцівок фізична терапія та ерготерапія 3 Кравчук Л.Д. 

ФТ при ендопротезуванні суглобів фізична терапія та ерготерапія 2 Кравчук Л.Д. 

ФТ у дітей з органічним ураженням нервової 

системи 

фізична терапія та ерготерапія 2 Гаврелюк С.В. 

ФтЕт при ЗВО фізична терапія та ерготерапія 6 Лазарєва О.Б. 

ФтЕт при хірургічних та онкохірургічних 

хворобах 

фізична терапія та ерготерапія 3 Лазарєва О.Б. 

 


