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З 2000 по 2019 рр. магістратуру кафедри закінчили понад 300
фахівців, які сьогодні успішно працюють у сфері фізичної
культури та спорту.

Процес магістерської підготовки забезпечується
досвідченими науково педогогічними працівниками:
докторантами та кандидатами наук, професорами та
доцентами.

Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного
спорту здіснює підготовку магістрів зі спеціальності
«Фізична культура та спорт» (спорт – професійний,

неолімпійський та адаптивний)



МАТВЄЄВ Сергій Федорович

завідувач кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту НУФВСУ, кандидат педагогічних наук,
професор, заслужений працівник народної освіти України

КОГУТ Ірина Олександрівна

професор кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту НУФВСУ, доктор наук з фізичного
виховання та спорту, директор науково-дослідного інституту
НУФВСУ



БОРИСОВА Ольга Володимирівна

професор кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту НУФВСУ, доктор наук з фізичного
виховання та спорту, проректор з науково-педагогічної
роботи НУФВСУ

КРОПИВНИЦЬКА Тетяна Анатоліївна

доцент кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту НУФВСУ, кандидат наук з фізичного
виховання та спорту



МАРИНИЧ Вікторія Леонідівна

доцент кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту НУФВСУ, кандидат наук з
фізичного виховання та спорту, заступник завідувача
кафедри з навчально-методичної роботи, заступник
директора науково-дослідного інституту НУФВСУ

ГОНЧАРЕНКО Євген Володимирович
доцент кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту НУФВСУ, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, декан тренерського
факультету



ЯРМОЛЕНКО Максим Анатолійович
доцент кафедри професійного, неолімпійського
та адаптивного спорту НУФВСУ, кандидат наук
з фізичного виховання і спорту

КРАСНЯНСЬКИЙ Кирило Вікторович
ст. викладач кафедри професійного,

неолімпійського та адаптивного спорту НУФВСУ



ШИТІКОВА Єлизавета Андріївна
викладач кафедри професійного,

неолімпійського та адаптивного спорту
НУФВСУ

БЕКАР Сергій Володимирович
викладач кафедри професійного, неолімпійського
та адаптивного спорту НУФВСУ



Чи зможу я поєднувати 
спортивну діяльність з 

навчанням?



Видатні спортсмени, які навчались у магістратурі кафедри

Андрійцев Валерій
ЗМСУ з вільної боротьби, 
призер Олімпійських ігор, 
призер чемпіонату Європи

Добринська Наталія 
ЗМСУ з легкої атлетики, чемпіонка 
Олімпійських ігор, переможниця 

чемпіонату світу, призерка чемпіонатів 
Європи

Данько Тарас  
ЗМСУ з вільної боротьби,  
призер Олімпійських ігор, 
призер чемпіонату світу, 

чемпіон Європи

Клочкова Яна
ЗМСУ з плавання, 

чотирьохразова олімпійська 
чемпіонка, 

призерка Олімпійських ігор 

Амшеннікова Ірина,

ЗМСУ з плавання, 
чемпіонка Європи, 

учасниця Олімпійських ігор

Бреус Сергій 
МСМКУ з плавання, учасник 

Олімпійських ігор, призер 
чемпіонатів світу, чемпіон 

Європи



Видатні спортсмени, які навчались у магістратурі кафедри

Рудьковська Тетяна 
МСМКУ зі синхронного 

плавання, триразова 
чемпіонка Європи

Долгополов Олександр
МСМКУ з тенісу, 

професійний тенісист, 
переможець трьох 

турнірів АТР

Передерій Вєра 
МСМКУ з художньої 
гімнастики, учасниця 

Олімпійських ігор

Петулько Оксана 
МСМКУ з художньої 
гімнастики, учасниця 

Олімпійських ігор

Цогла Ольга 
МСМКУ з художньої 
гімнастики, учасниця 

Олімпійських ігор

Махиня Аліна
ЗМСУ з вільної боротьби, 

чемпіонка світу та Європи, 
чемпіонка Європейських ігор



Видатні спортсмени, які навчались у магістратурі кафедри

Паньов Віктор
ЗМСУ з плавання в 

ластах, чемпіон та призер 
Всесвітніх ігор, 

призерчемпіонатів світу 
та Європи

Артюшенко Маргарита 
ЗМСУ з плавання в 
ластах, чемпіонка 
Всесвітніх ігор, 

переможниця чемпіонату 
світу та Європи

Кошевий Артем 
МСМКУ з більярду, 
призер чемпіонатів 

Європи

Антонюк Сергій 
МСМКУ з 

пауерліфтингу,

чемпіон світу та 
рекордсмен Європи

Доля Владислав 
МСМКУ зі 

спортивних танців,
чемпіон світу за 

версією IDU



Дисципліни навчального плану підготовки магістрів кафедри
Дисципліни, що викладаються лише в магістратурі кафедри

Науково-методичний супровід підготовки спортсменів
Проектна діяльність у спорті

Сучасні тренди розвитку спорту
Сучасні методи досліджень у спорті

Сучасна система організації спорту: професійного, неолімпійського та адаптивного
Нормативно-правове забезпечення  спорту: професійного, неолімпійського та 

адаптивного
Інноваційні засоби фітнесу у системі підготовки спортсменів

Технологія наукових досліджень у галузі спорту
Генетичні та ергогенні фактори у спорті

Дієтологія у спорті
Дисципліни, що викладаються всім магістрантам спеціальності «Фізична 

культура і спорт»
Інформаційні технології у науковій діяльності з фізичної культури і спорту

Актуальні проблеми підготовки спортсменів
Педагогіка вищої освіти

Професійно-орієнтована іноземна мова
Магістерська практика
Магістерська робота



Організовуємо магістрантам практику в 
структурах сфери фізичної культури та 

спорту:
- Міністерстві молоді та спорту України;
- Спортивному комітеті України;
- Укрцентр «Інваспорт»;
- НСК “Олімпійський”;
- штатних  збірних командах;
- федераціях з видів спорту;
- фізкультурно-спортивних товариствах;
- кафедрах та інших структурних підрозділах 

НУФВСУ



Де я зможу працювати по 
закінченню магістратури?



Посади випускників магістратури 
кафедри 

Тренери; 36%

Викладачі 
ВНЗ; 19%

Спортсмени-

інструктори; 

16%

Керівники 
орг.структур; 

14%

Вчителі ФВ; 

5%

Інші сфери; 

10%



Науково-педагогічні працівники НУФВСУ

СЕРЕБРЯКОВ О. Ю.
ст. викладач  кафедри 

спортивних ігор

СИВАШ  І.С.
ст. викладач кафедри 

історії та теорії 
олімпійського спорту

ГОНЧАРЕНКО Є. В.
доц. кафедри проф., 
неолімп. та адапт. 

спорту

ЧОПІЛКО Т. Г.
викладач кафедри 

футболу

УЛАН А. М.
викладач кафедри

історії та теорії 
олімпійського спорту

ЯРМОЛЕНКО М.А.
доц. кафедри проф., 
неолімп. та адапт. 

спорту 

КРАСНЯНСЬКИЙ К.В.
ст. викладач кафедри

проф., неолімп. та адапт. 
спорту 

МАКАРОВА О. В.
ст. викладач

кафедри спорт. видів
гімнастики

ДЬОМІНА А. А.
викладач кафедри

історії та теорії 
олімпійського спорту

ЧАЙКОВСЬКИЙ Є. В.
викладач кафедри

хореографії і
танцювальних видів

спорту



Науково-педагогічні працівники НУФВСУ

СОВЕНКО С.П. 
доц. кафедри легкої

атлетики, зимових видів
та велосипедного 

спорту

ЩЕРБАШИН Я.С.
Доц.

кафедри історії та 
теорії олімпійського 

спорту

ВОРФОЛОМЄ-

ЄВА Л.А.
викладач кафедри

легкої атлетики, 
зимових видів

та велос. спорту

БІЛОВА В.І.
викладач кафедри 

спортивних
єдиноборств та 
силових видів 

спорту

ДАНЬКО Т. Г.
викладач кафедри

спортивних
єдиноборств та 
силових видів

спорту

Можливо місце для 
Вашого фото?

ШИТІКОВА Є.А.
викладач кафедри проф., 

неолімп. та адапт. 
спорту 

БЕКАР С. В.
викладач

кафедри проф., 
неолімп. та 

адапт. спорту 



Науково-педагогічні працівники
інших ЗВО

Кожанова Ольга – викладач кафедри
фізичної культури спортивної майстерності
Київського університету ім. Б. Грінченка

Павлюк Ірина - зав. кафедрою фізичного виховання 
Університету харчових технологій

Лопатенко Георгій – декан факультету 
здоров'я, фізичного виховання і спорту
Київського університету ім. Б. Грінченка

Данько Тарас – завідувач кафедри бойової
та фізичної підготовки Академії СБУ



Державні та громадські організації сфери ФК і С
Веркалець Іван - головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю та
ЗМІ Міністерства молоді та спорту України

Цюкало Надія – співробітник Департаменту фізичної культури та
неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України

Передерій Віра – співробітник відділу управління олімпійського руху НОК
України, член комісії атлетів

Погуляй Олександр – старший тренер збірної команди України з резерву
Київської області (зимові види спорту) Міністерства молоді та спорту України

Терещук Марина – менеджер Національної всеукраїнської федерації гольфу

Чорний Олексій – співробітник Національної федерації фехтування України

Пришляк Ніна – співробітник ФСТ «Динамо»

Агалаков В'ячеслав – співробітник обласного осередку Національної
федерації фехтування України (м. Дніпропетровськ)



Тренерська та адміністративна діяльність у спортивних клубах, 
ДЮСШ, фітнес-центрах

Антонюк Сергій – тренер - інструктор спортивного клубу
Піпкун Ірина – адміністратор фітнес-клубу «5 Елемент»
Кордонська Аліна – тренер з фітнесу
Орда Ольга – тренер ДЮСШ з тенісу
Петулько Оксана – тренер з художньої гімнастики студії К. Серебрянської, вчитель ФК
Фортунатов Андрій – директор ДЮСШ (м. Київ)
Тютюн Євгеній – тренер з плавання
Плетенецька Анна – тренер з роликобіжного спорту (м. Москва)
Левенко Віктор – тренер ДЮСШ з шахів (м. Київ)
Зєнкова Анна – тренер спортивного клубу зі спортивних танців
Чочарай Аліна – адміністратор фітнес-клубу
Ярмошук Володимир – тренер ФК «Динамо»
Барановська Катерина – тренер ДЮСШ «Восход» (м. Київ)
Вовчаниця Юлія – тренер-інструктор спортивно-оздоровчого комплексу «Фітнес-реал»
Броварчик Артур – тренер-інструктор СК «Горус» (м.Сімферополь)
Денисюк Ірина – тренер з художньої гімнастики школи Дерюгіних



Прийом до магістратури відбувається за 
конкурсом. Враховуються результати 

вступних екзаменів і показники навчальної, 
наукової та спортивної діяльності.

Іногороднім абітурієнтам 
надається гуртожиток.



Термін підготовки у магістратурі: 
денна форма – 1 рік 4 міс.; заочна - 1 рік 7 міс.

Вступні екзамени: 
іноземна мова; фахове вступне випробування

Для абітурієнтів, які не мають диплом бакалавра з 
напрямів підготовки “Фізична культура і спорт”, 
“Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація)”, 
“Середня освіта (фізичне виховання)”, передбачено 
складання додаткового вступного випробування у 
формі тестування.



За детальною інформацією 
звертатися:

03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного 
спорту (корпус 6, к.502)

т. (044) 287-02-96; 

067 125 02 06 (КС); 093 832 50 30 (life)
відповідальна за магістратуру кафедри –
Кропивницька  Тетяна Анатоліївна

Web-site: www.uni-sport.edu.ua

E-mail: pnas-sport@ukr.net (пошта кафедри) 
tatyana_kropivnitskaya@ukr.net

Ми у соціальних мережах:
https://www.facebook.com/pnasnupesu

https://www.instagram.com/p.n.a.s_nuupes

mailto:pnas-sport@ukr.net
mailto:tatyana_kropivnitskaya@ukr.net


Бажаємо стати новим 
поколінням креативних, 

підприємницьких та 
інноваційних людей


