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П олтавський національний педагогічний уні-
верситет імені В. Г. Короленка здавна сла-
виться своїми спортивно-масовими та 

фізкультурно-оздоровчими традиціями. Цьому неаби-
як сприяє функціонування у виші факультету фізично-
го виховання, заснованого в 1996 р. Виникнення цьо-
го наймолодшого структурного підрозділу університе-
ту було зумовлене необхідністю забезпечити навчаль-
ні заклади Полтавської області, особливо в сільській 
місцевості, висококваліфікованими спеціалістами з фі-
зичної культури. Сьогодні факультет фізичного вихо-
вання забезпечує фундаментальну наукову, професій-
ну, практичну, організаційно-методичну підготовку фа-
хівців спеціальності «Фізичне виховання» зі спеціаліза-
ціями «Спортивно-масова робота» й «Туристична робо-
та» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та 
«спеціаліст».

Першим очільником факультету став доц. В. П. Си-
ниця, зусиллями якого було відкрито нову для універси-
тету спеціальність і забезпечено її належну матеріально-
технічну базу. Великої уваги надавали виховній робо-
ті зі студентами та становленню студентського само-
врядування. Із 2007 р. посаду декана факультету фізич-
ного виховання обіймає канд. іст. наук, доц. Т. В. Жалій. 
За роки керівництва вона проявила себе як компетент-
ний, відповідальний, комунікабельний і здатний вста-
новлювати контакти з підлеглими та студентами фахі-

вець. Це уможливило вихід факультету на якісно новий, 
сучасний рівень.

Заступниками декана з навчальної роботи зі студента-
ми стаціонарного та заочного відділень у різні роки пра-
цювали старші викладачі В. Д. Гогоць та Г. В. Кириленко; 
з науково-методичної роботи — доц. В. В. Бондаренко; 
з наукової роботи — доц. Л. Г. Кириленко; з виховної ро-
боти — доц. О. В. Квак; з організації проходження педа-
гогічних практик — ст. викл. Н. В. Власенко; методиста-
ми стаціонарного й заочного відділень були Д. В. Білик та 
О. К. Андрусенко.

Професорсько-викладацький склад факультету — 
згуртований творчий колектив молодих, ініціативних, 
креативних людей, які вболівають за якість професій-
ної підготовки студентів університету, їхню належну на-
вчальну, науково-методичну та спортивну готовність до 
виконання професійних обов’язків, організацію їхньо-
го дозвілля, виховання молодої зміни в контексті загаль-
нолюдських цінностей, порядності, любові та поваги до 
своєї  професії.

Фахову підготовку бакалаврів і спеціалістів на фа-
культеті фізичного виховання забезпечують викладачі 
трьох кафедр: теоретико-методичних основ викладан-
ня спортивних дисциплін (завідувач — канд. пед. наук, 
доц. О. О. Момот), теорії й методики фізичного вихован-
ня, адаптивної та масової фізичної культури (завідувач — 
канд. пед. наук, доц. О. А. Свєртнєв), медико-біологічних 

дисциплін і фізичного вихо-
вання (завідувач — д-р мед. 
наук, доц. О. В. Харченко). 
На факультеті працюють: 
заслужений працівник фі-
зичної культури та спорту, 
майстер спорту міжнарод-
ного класу, семеро майстрів 
спорту України та двоє за-
служених тренерів України.

Традиційним для колек-
тиву факультету фізичного 
виховання стало проведен-
ня всеукраїнських науково-
практичних конференцій: 
«Роль фізичної культури 
та спорту в становленні та 
зміцненні генофонду Укра-
їни» (2010), «Фізичне ви-
ховання: минуле та сучас-
ність» (2011), «Фізкультурна 
освіта в євроінтеграційних 
процесах: проблеми і пер-
спективи» (2013).

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ

Декан факультету фізичного виховання Т. В. Жалій і жіноча збірна  
команда з волейболу «Полтавчанкапедуніверситет», 2012 р.
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Жалій Тамара Віталіївна  
Декан факультету фізичного виховання.

Завідувач кафедри правознавства.
Кандидат історичних наук, доцент

У 2003 р. закінчила історичний факультет Полтавського державного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка й отримала кваліфікацію вчите-

ля історії та правознавства, у 2006 р. — Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» (кваліфіка-
ція «Юрист»), а у 2011 р. — Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
 університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання». 

Із 2003 р. Т. В. Жалій працює в Національному педагогічному університеті 
 імені В. Г. Короленка, пройшла шлях асистента, старшого викладача, доцента, за-
ступника декана факультету фізичного виховання. У 2007 р. призначена на посаду декана факультету фізичного 
виховання, з 2008 р. — завідувач кафедри правознавства. 

У 2007 р. Тамара Віталіївна захистила кандидатську дисертацію, а у 2012 р. отримала вчене звання доцента. 
Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, конституційне право країн ЄС, правові засади організації 
занять із фізичного виховання у ЗНЗ і ВНЗ України.

Має більше 80 наукових публікацій з історичної та юридичної тематики. Упродовж 2008–2010 рр. була сти-
пендіатом Кабінету Міністрів для молодих учених. Лектор Полтавського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М. Остроградського, голова комісії по роботі з молоддю Полтавської обласної ради про-
фесійних спілок України. 

КАфЕДРА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИчНИх  
ОСНОВ ВИКЛАДАННя СпОРТИВНИх  

ДИСцИпЛІН
Момот Олена Олегівна — 

завідувач кафедри теоретико
методичних основ викладан
ня спортивних дисциплін, кан
дидат педагогічних наук, до
цент. Коло наукових інтере
сів пов’язане зі впроваджен
ням здоров’я зберігаючих тех
нологій під час занять із легкої 
атлетики; формуванням здо
рового способу життя сучас
ної молоді в загальноосвітніх 
навчальних закладах і дитячо
юнацьких спортивних школах. 
У 2010 р. Олена Олегівна за
хистила кандидатську дисер

тацію «Педагогічні умови виховання здорового спосо
бу життя підлітків у дитячоюнацьких спортивних 
школах».

Кафедра теоретико-методичних основ викладання 
спортивних дисциплін забезпечує підготовку студентів 
за напрямом 6.010201 зі спеціальності 7.01020101 Фі-
зичне виховання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бака-
лавр» і «спеціаліст» денної та заочної форм навчання. Ме-
тою роботи кафедри є виховання високоосвічених фахів-
ців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я лю-
дини, здатних до активної фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової діяльності.

Кафедра готує вчителів і викладачів фізично-
го  виховання навчальних закладів освіти різних рів-
нів; провідних спеціалістів державних і громадських ор-
ганів управління, підприємств, установ, організацій 

фіз культурно-спортивної спрямованості; інструкторів 
і тре нерів-викладачів із різних видів спорту в освітніх, ви-
ховних, виробничих, оздоровчо-рекреаційних, воєнізова-
них закладах.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, доц. О. О. Мо-
мот, доценти В. Д. Бардінова, О. П. Попович, ст. викла-
дачі А. І. Воліченко, О. В. Ковалів, Е. В. Бондал, Н. В. Вла-
сенко, О. С. Кречетов, Г. В. Кириленко, О. І. Кириленко, 
С. Л. Ломан, С. М. Новік, О. В. Стариченко, І. В. Таранен-
ко, Ю. В. Солоха.

Колектив кафедри теоретикометодичних основ 
викладання спортивних дисциплін. 

Зліва направо: ст. викл. С. М. Новік, ст. викл. Е. В. Бондал, 
ст. викл. Ю. В. Зайцева, ст. викл. О. В. Ковалів, 

ст. викл. О. І. Кириленко, ст. викл. Н. В. Власенко, 
ст. викл. С. Л. Ломан, ст. викл. Г. В. Кириленко, 

ст. викл, заслужений працівник фізичної культури 
та спорту А. І. Воліченко, зав. кафедри, доц. О. О. Момот, 

ст. викл. О. С. Крєчєтов, ст. викл. І. В. Тараненко, 
доц. О. П. Попович, ст. лаб. Ю. В. Солоха

О. О. МОМОТ
Завідувач кафедри,  

канд пед. наук, доцент
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КАфЕДРА МЕДИКО-бІОЛОгІчНИх  
ДИСцИпЛІН І фІЗИчНОгО  

ВИхОВАННя
Харченко Олександр Вік

торович — завідувач кафедри 
медикобіологічних дисциплін 
і фі зичного виховання, доктор 
медичних наук, доцент. Коло на
укових інтересів пов’язане з до
слідженням проблематики діаг
ностичних і здоров’язберігаючих 
технологій.

Кафедра забезпечує підготов-
ку студентів із предметів медико-
біологічного циклу за напрямом 
підготовки 0102 «Фізичне вихо-
вання, спорт і здоров’я людини», 
зі спеціальності 6.010201 за спе-

ціалізацією 7.01020101 Фізичне виховання. Вчитель фі-
зичної культури (організатор спортивно-масової роботи, 
організатор туристичної роботи).

Надаючи широкий спектр знань із предметів медико-
біологічного циклу, кафедра забезпечує якісну професій-
ну підготовку вчителів і викладачів фізичного вихован-
ня навчальних закладів освіти різних рівнів (провідних спе-
ціалістів організацій фізкультурно-спортивної спрямова-
ності, інструкторів і тренерів із різних видів спорту в освіт-
ніх, виховних, виробничих, оздоровчих, воєнізованих за-
кладах) і формує високоосвічених фахівців галузі фізично-
го виховання, спорту та здоров’я людини, здатних до актив-
ної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

На кафедрі працюють: зав. кафедри, доц. О. В. Харченко, 
доценти Т. М. Денисовець, О. В. Квак, О. А. Согоконь, ст. ви-
кладачі О. О. Остапова, В. Д. Гогоць, О. В. Донець, Н. М. Лит-
виненко, С. А. Підлужна, В. М. Філенко, І. Є. Шапаренко, 
викладачі О. А. Копищик, Є. Ю. Шаповал, Я. Л. Воєвода, 
С. Г. Гаврилова, С. Д. Гостіщев, О. В. Шостак, ст. лаборанти 
Н. В. Баганець, А. О. Павлосюк, І. М. Донець.

КАфЕДРА ТЕОРІї й МЕТОДИКИ фІЗИчНОгО  
ВИхОВАННя, АДАпТИВНОї ТА МАСОВОї  

фІЗИчНОї КУЛЬТУРИ
Свєртнєв Олександр Ана

толійович — завідувач кафедри 
теорії й методики фізичного ви
ховання, адаптивної та масової 
фізичної культури, кандидат пе
дагогічних наук, доцент. Коло на
укових інтересів пов’язане з до
слідженням проблематики про
фесійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури, ви
користанням сучасних інформа
ційних технологій у процесі ви
вчення спортивнопедагогічних 
дисциплін.

Кафедра теорії й методи-
ки фізичного виховання, адап-

тивної та масової фізичної культури забезпечує підготов-
ку студентів за напрямом підготовки 6.010201 зі спеціаль-
ності 7.01020101 Фізичне виховання. Метою її діяльності 
є формування високоосвічених фахівців галузі фізичного 
виховання, спорту і здоров’я людини, здатних до активної 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльнос-
ті. Кваліфікація випускників дозволяє їм обіймати широ-
кий спектр посад: учителів і викладачів фізичного вихован-
ня навчальних закладів освіти різних рівнів; провідних спе-
ціалістів державних і громадських органів управління, під-
приємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості; інструкторів і тренерів-викладачів із різних 
видів спорту в освітніх, виховних, виробничих, оздоровчо-
рекреаційних, воєнізованих закладах.

До науково-педагогічного колективу кафедри нале-
жать: зав. кафедри, доц. О. А. Свєртнєв, доценти В. В. Бон-
даренко, С. В. Кіприч, О. К. Корносенко, С. Г. Миронен-
ко, Л. Г. Кириленко, ст. викладачі С. В. Синиця, М. М. Про-
скурня, І. І. Мдівнішвілі, М. М. Воєнчук, Л. О. Голуб, ст. ла-
боранти О. В. Даниско, М. І. Вовк.

Колектив кафедри теорії й методики фізичного виховання. 
Зліва направо сидять: ст. лаборант М. І. Вовк, 

доц. С. В. Кіприч, ас. О. В. Зленко, доц. В. В. Бондаренко; 
стоять: доц. О. К. Корносенко, ст. викл. С. В. Синиця, 
ст. викл. І. І. Мдівнішвілі, ст. лаборант О. В. Даниско, 

ст. викл. Л. О. Голуб, доц. Ю. М. Мороз, ст. викл. М. М. Воєнчук

Колектив кафедри медикобіологічних дисциплін і фізично
го виховання. Зліва направо перший ряд: доц. О. А. Погребняк, 

ст. викл. В. М. Філенко, ст. лаб. Т. О. Стойка, зав. кафедри, 
проф. О. В. Харченко, ст. викл. В. Д. Гогоць; другий ряд: 

викл. О. В. Шостак, викл. О. А. Копищик, доц. Т. М. Денисо
вець, ас. Н. М. Шарлай, ст. викл. І. Є. Шапаренко, 

ст. викл. С. І. Шумська, викл. Р. М. Лисаченко, ст. викл. 
С. А. Підлужна, ст. викл. О. К. Борисова, ст. лаб. І. М. До

нець, викл. В. В. Боць, викл. С. Г. Гаврилова; третій ряд: доц. 
П. В. Хоменко, ст. викл. О. В. Донець, викл. С. В. Кушніренко, 

ст. викл. О. О. Березкіна, викл. С. Д. Гостіщев, 
ст. викл. О. О. Остапова

О. А. СВЄРТНЄВ
Завідувач кафедри,  

канд. пед. наук,  
доцент

О. В. ХАРЧЕНКО
Завідувач кафедри,  

др пед. наук, доцент
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