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ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА СПОРТУ
Директор Інституту —
Тимошенко Олексій Валерійович,
доктор педагогічних наук, професор

фахівців з спеціальностей «спорт» і «фізична реабілітація».
Інститут співпраціює з Республіканським вищим училищем фізичної культуЗаступники директора:
ри, ДЮСШ № 9, ДЮСШ № 15, з клінічз навчально-методичної роботи –
ним санаторієм «Жовтень», з комітетами
Тищенко Тетяна Борисівна, доцент
фізичної культури і спорту Шевченківської та Оболонської районних державних
з виховної, спортивно-масової та
адміністрацій. Там студенти-практиканти
фізкультурно-оздоровчої роботи –
мають змогу вивчати особливості провеАреф’єва Лариса Петрівна, доцент
дення навчально-тренувального процесу,
ознайомлюватися зі специфікою функціонування та схемою управління спортивноʡʗʛʝʧʔʜʙʝ
го клубу, з особливостями організації робоʝˎˈˍ˔˪ˌʑ˃ˎˈ˓˪ˌˑ˅ˋ˚
ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ
ти в комітетах фізичної культури тощо.
Студенти є переможцями і призерами
2001 році у НПУ імені М. П. Драгоманова було Всесвітньої універсіади. Магістранти інституту Мостоврено факультет фізичного виховання, де розов Станіслав та Волосожар Тетяна стали срібними
здійснювалася підготовка вчителів фізичної призерами Зимової всесвітньої універсіади у 2007 році
культури зі спеціальності «фізичне виховання», який (м. Турин, Італія), спортивні гімнасти Ольга Щербатих,
очолив доцент О. М. Козленко, а з 2003 року факульте- Марина Костюченко та Дмитро Гіренко на Літній всесвітній універсіаді, яка проходила у Пекіні (Китай) 2007
том керує доцент О. В. Тимошенко.
У зв’язку зі вступом нашої держави до європей- року разом завоювали одну золоту, три срібні і одну
ського освітянського простору постала необхідність бронзову медалі.
реорганізувати факультет в Інститут. Таким чином, у
Студентка Інституту фізичного виховання та
2005 році було утворено Інститут фізичного виховання спорту Оксана Цигульова завоювала срібну медаль зі
та спорту НПУ імені М. П. Драгоманова, який очолив стрибків на батуті на Олімпійських іграх 2000 року в
професор О. В. Тимошенко. При цьому відповідно до Сіднеї, неодноразово ставала переможцем чемпіонавимог щодо якісного вдосконалення підготовки кадрів тів світу та Європи з цього виду спорту. Заслужений
в інституті не лише освоєні сучасні освітні технології, майстер спорту О. Цигульова закінчила Національний
а й здійснено структурну реорганізацію. Крім того, до- педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
датково створені підрозділи, орієнтовані на підготовку Інститут фізичного виховання та спорту у 2004 р. Вона
отримала право пронести вогонь Олімпіади, що пройшла в Афінах, вулицями Києва в 2004 році.
Вагомі внески у розвиток спорту нашої держави зробили студенти Інституту фізичного виховання та спорту. Серед них: Я. Куликовський, який посів друге місце
у змаганнях чемпіонату України з бойового самбо серед
чоловіків (м. Львів) та виконав норматив майстра спорту
України; О. Колосов, який є багаторазовим переможцем і
призером першостей України, чемпіоном України 2003 р.;
Є. Грона, який виборов срібну медаль на чемпіонаті світу з карате (Південноафриканська республіка); С. Попов і М. Щербак, які стали призерами Всесвітніх ігор і
неодноразовими чемпіонами світу і Європи зі спортивної
" #   $_,  )
акробатики; Г. Закладний, який виконав норматив май #  F * 3 K #$* d 9 #$
стра спорту міжнародного класу на чемпіонаті Європи
F * * #$3 L 3 O #$B ! 14.'
(Угорщина) та інші.
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Тетяна Андріївна Волосожар (5 травня 1986, Дніпропетровськ, Україна) – у 2008 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Інститут Фізичного виховання та спорту. Фігуристка,
що виступає у парному спортивному фігурному катанні. З 2004 року була в парі зі Станіславом Морозовим,
разом з яким є чотириразовою чемпіонкою з фігурного
катання України (2005, 2007, 2008, 2010 роки), неодноразова учасниця чемпіонатів світу і Європи з фігурного
катання, інших міжнародних змагань найвищого рівня (найкращі досягнення – срібло Зимових Універсіад
2005 і 2007 рр., призові місця етапів серії Гран-прі сезону
2008/2009, на ЧС з фігурного катання – 4-те місце 2007
року, на ЧЄ з фігурного катання – 4-ті місця три роки
поспіль від 2008 року). З сезону 2010/2011 представляє
Росію. 2014 року стала олімпійською чемпіонкою в командних змаганнях.

КАФЕДРА ОЛІМПІЙСЬКОГО
ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ
Завідувач кафедри – Тимошенко Олексій Валерійович, доктор педагогічних наук, професор

40 років поспіль – доктор педагогічних наук, професор
Ю. Т. Похоленчук.
У цей час на кафедрі працювало 18 штатних викладачів, серед них 2 доценти, 7 старших викладачів
та 15 викладачів з погодинною оплатою. Серед викладачів кафедри — два почесних майстри спорту СРСР
(Ю. Т. Порохнявий, Т. С. Гецко), майстри спорту СРСР
(С. О. Леваковська, А. А. Доценко, Г. Г. Пиханов, Л. Парадієва, В. Чумаков та ін.).
Наказом № 260 від 1 червня 2011 року кафедру фізичного виховання перейменовано на кафедру олімпійського та професійного спорту, яку з березня 2012 року
очолив доктор педагогічних наук, професор О. В. Тимошенко. Під його керівництвом на кафедрі працюють
15 викладачів: доктор педагогічних наук, професор
В. Л. Волков, кандидати педагогічних наук, доценти
Наталія Іванівна Воловик, Тетяна Борисівна Тищенко,
Андрій Валерійович Подгаєцький, Анатолій Юрійович Нікольський, старші викладачі Богдан Раймондович Антоневич, Василь Анатолійович Березовський,
Тетяна Коcтянтинівна Бондар, Валерій Йосипович
Дідковський, Наталія Дмитрівна Нікольська, Юрій
Володимирович Нікольський, викладачі Олена Володимирівна Власенко, Марія Дмитрівна Галай, Мар’ян
Осипович Марущак, Тетяна Анатоліївна Бублей.

Н

аказом № 197-А від 10 жовтня 1944 року було
створено кафедру фізичного виховання. Очолив кафедру А. Г. Ледовський – один із провідних спеціалістів фізкультурного руху, випускник Ленінградського інституту фізичної культури імені Лесгафта.
На кафедрі працювало 7 викладачів, які проводили секційні навчальні заняття. Збірні команди Інституту систематично брали участь у спартакіадах Києва і Міністерства освіти УРСР.
Так, у 1962–1964 рр. колектив спортсменів інституту зайняв перше місце в комплексному заліку цієї спартакіади.
У 50-х – на початку 60-х років кафедру очолював
майстер спорту СРСР М. П. Черкун. На кафедрі працювало 13 співробітників. Серед них – Л. П. Філіппова,
К. Р. Речіть, В. К. Резнюк, С. О. Леваковська, В. С. Безуглий та ін.
З 1966 р. кафедру фізичного виховання очолює доцент А. А. Жалій, а починаючи з 1971 року і більш як
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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Завідувач кафедри – Ареф’єв Валерій Георгійович,
кандидат педагогічних наук, доктор філософії, професор

К

афедра була створена у 2001 році, її очолює
Ареф’єв Валерій Георгійович, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, професор, почесний працівник фізичної культури України, співавтор
Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Державної програми розвитку фізичної культури і спорту,
концепції національної системи фізичного виховання
дітей, учнівської та студентської молоді України, програми «Фізична культура» для учнів загальноосвітніх
шкіл, державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України.
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Професорсько-викладацький склад: 2 доктори наук,
професори, 1 кандидат наук, професор, 3 кандидати педагогічних наук, доценти, 3 старших викладача.
Співробітниками кафедри:
1) підготовлено 2-х чемпіонів Європи (2006–2007 р.),
світу (2008 р.) та Всеукраїнської універсіади (2009 р.)
зі спортивної акробатики;
2) підготовлено 3-х призерів Всесвітньої універсіади зі спортивної гімнастики (2007 р.).
На кафедрі працює віце-президент федерації фігурного катання на ковзанах, доктор педагогічних
наук, професор І. М. Медвєдєва. Кафедра теорії та
методики фізичного виховання є фаховою з напряму
підготовки 6. 010201 «фізичне виховання» та спеціальностей 7. 01020101, 8. 01020101 «фізичне виховання».
Доктор педагогічних наук, професор кафедри
О. В. Тимошенко є головою науково-методичної
ради МОН України з питань фізичної культури і
спорту та головним редактором науково-методичного журналу «Фізичне виховання в рідній школі».

Завідувач кафедри – Сущенко Людмила Петрівна,
доктор педагогічних наук, професор
афедра була створена 1 вересня 2004 року.
Вона є випусковою кафедрою Інституту фізичного виховання та спорту. Викладачі кафедри фізичної реабілітації спрямовують свої зусилля на
професійну підготовку майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації, яка відображає науково й методично обґрунтовані заходи Інституту фізичного виховання та
спорту, спрямовані на формування протягом певного
терміну навчання рівня професійної компетентності
особистості майбутнього фахівця з фізичної реабілітації, достатнього для проведення фізичної реабілітації
різних верств населення регіону й успішної праці в лікувально-профілактичних закладах.
На кафедрі фізичної реабілітації працюють професор, доктор педагогічних наук Людмила Петрівна Сущенко; професор, кандидат педагогічних наук Любов
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Іванівна Іванова; доцент, кандидат наук з фізичного
виховання та спорту Ольга Анатоліївна Мерзлікіна;
доцент, кандидат педагогічних наук Сергій Юрійович
Путров; доцент, кандидат медичних наук Володимир
Федорович Коваленченко; доцент, кандидат педагогічних наук Сергій Ілліч Бобровник; старший викладач
Михайло Іванович Матвієнко; старший викладач Анатолій Георгійович Соснов; старший викладач Вікторія
Юріївна Кузьменко; викладач Тетяна Михайлівна Нестеренко; лаборант Анастасія Василівна Ільїна.
Серед викладачів кафедри фізичної реабілітації є
чотири майстри спорту (С. І. Бобровник, М. І. Матвієнко, А. Г. Соснов, Т. М. Нестеренко).

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН
Завідувач кафедри – Приймаков Олександр Олександрович, доктор біологічних наук, професор

У

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
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2007 році була заснована кафедра біологічних
основ фізичного виховання та спортивних
дисциплін Інституту фізичного виховання та
спорту НПУ імені М. П. Драгоманова.
Очолив кафедру доктор біологічних наук, професор Олександр Олександрович Приймаков. На кафедрі
працюють: доктор біологічних наук, професор Володимир Григорович Ткачук; доктор педагогічних наук, професор Олександр Анатолійович Архипов; кандидати
медичних наук, доценти Людмила Михайлівна Левицька та Михайло Федорович Хорошуха; доцент, кандидат
педагогічних наук Олена Володимирівна Омельчук;
доцент Дмитро Миколайович Лахно; старші викладачі
Лариса Володимирівна Масенко та Анатолій Віталійович Хохлов. Допоміжний склад кафедри БОФВСД:
лаборант Марія Олександрівна Лавренюк та завідувач
лабораторії функціональної діагностики доцент, кандидат технічних наук Наталія Степанівна Мазурок.
У 2008 р. була створена та відкрита лабораторія функціональної діагностики імені професора
М. Н. Шабатури, яка є навчально-науковою базою
кафедри і здійснює освітню, наукову та науково-методичну діяльність.
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КАФЕДРА ФУТБОЛУ
Завідувач кафедри – Михайличенко Олексій Олександрович, доцент

1

листопада 2010 року наказом ректора створено
у складі Інституту фізичного виховання та спорту кафедру футболу, яку очолив доцент Олексій
Олександрович Михайличенко.
На кафедрі футболу — 5 штатних працівників: доцент, кандидат педагогічних наук Руслан Миколайович
Мішаровський; доцент, кандидат педагогічних наук
Лариса Петрівна Ареф’єва; викладач Тетяна Петрівна
Кривобок; доцент, кандидат педагогічних наук Геннадій Валентинович Кротов; доцент Олександр Петрович
Питомець. 4 співробітники, що працюють за сумісництвом: викладач Володимир Васильович Колок, викладач Сергій Дудка, викладач Микола Миколайович
Одаренко і лаборант кафедри футболу Анастасія Володимирівна Рискаль.

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА ЗДОРОВ’Я
Завідувач кафедри – Дубогай Олександра Дмитрівна,
доктор педагогічних наук, професор

К

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
І ЄДИНОБОРСТВ
Завідувач кафедри – Арзютов Геннадій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор

В
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ідповідно до наказу № 257 від 5 вересня 2003
року була організована кафедра фізичного виховання олімпійських масових видів спорту.
Керівник кафедри – Геннадій Миколайович Арзютов,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання, олімпійських і масових видів
спорту. У 2011 році кафедру перейменували на кафедру
фізичного виховання і єдиноборств.
На сьогодні склад кафедри фізичного виховання і
єдиноборств налічує 22 співпрацівники: доктор наук;
доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;
доцент, кандидат педагогічних наук; 11 старших викладачів; 7 викладачів та асистентів. На кафедрі працює заслужений майстер спорту України; заслужений майстер
спорту міжнародного класу; 2 заслужених тренери; заслужений працівник фізичної культури і спорту України та
16 майстрів спорту України.

афедра фізичного виховання та здоров’я була
заснована у 1992 році. З часу заснування і до
сьогодні незмінним керівником кафедри є
Олександра Дмитрівна Дубогай, доктор педагогічних
наук, профессор, майстер спорту міжнародного класу
з парашутного спорту. Усі співробітники кафедри є
представниками різних видів спорту. На кафедрі розроблено програму з дисципліни «Фізичне виховання
студентів спеціальної медичної групи». Двічі на рік,
взимку, на свято Святого Миколая, та весною, на свято Пасхи, у головному спортивному залі НПУ імені
М. П. Драгоманова відбувається Свято руху, краси та
здоров’я. Змагання проводяться серед студентів І–
ІІ курсів.
Колектив кафедри: викладач кафедри Ільдар Акчурін; старший викладач Олена Володимирівна Булейченко; доцент кафедри, відповідальна за навчальну роботу на кафедрі Марина Василівна Євтушок; старший
викладач Алла Павлівна Козицька; старший викладач
Лариса Павлівна Пшенична; старший викладач Зоя
Іванівна Філатова; викладач кафедри Олександр Леонідович Шеремет; викладач кафедри Олена Олександрівна Штангеєва; кандидат педагогічних наук, викладач Ольга Петрівна Яшна.
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