Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спорту

Історія

Склад кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту
У перший рік функціонування факультету фізичного виховання створена
кафедра спорту і спортивних ігор (1957 р.). Завідував кафедрою старший
викладач П.Г. Свіргуненко, викладачами кафедри були: О.О. Глушак (декан
факультету), Т.С. Четирус, В.В. Коленко, В.М. Третюк, В.К. Герцог-Соболєв, І.П.
Поляк.

Кандидат педагогічних наук,
доцент
Глушак О. О.,
перший декан факультету
працював в університеті з 1956 р.
по 2012 р.

Старший викладач
Свіргуненко П. Г., завідувач
кафедри з 1956 р. по 1958 р.

Старший викладач
Коленко В. В.,
завідувач кафедри з 1958
р. по 1976 р.

Кандидат педагогічних наук,
доцент
Орещук С.О.,
завідувач кафедри
з 1976 по 1978 рр.

Кандидат біологічних наук,
професор, заслужений тренер
України
Козловський Ю.Г.,
завідувач кафедри з 1978 по
1985 рр.

Кандидат педагогічних
наук, доцент
Борисов Є. П.,
завідувач кафедри
з 1985 по 1989 рр.

Через деякий час на кафедрі стали працювати Я.І. Кулік, М.М. Шноль, І.Я.
Коваль, А.С. Трофімчук, С.О. Орещук, О.В. Скляров, Ю.Г. Козловський, К.П.
Козлова, А.І. Скібенко, М.Ю. Лазебник.

Старший викладач
Читирус Т.С. працювала
в університеті з 1957 по
1981 рр.

Старший викладач
Поляк І. П.
працював в університеті з
1956 по 1989 р.

Старший викладач, майстер
спорту
Коваль І.Я.
Працював в університеті з
1958 по 1988 рр.

Кандидат педагогічних наук,
професор

Старший викладач Скібенко
А.І. працював в університеті
з 1968 по 1984 рр.

Кандидат педагогічних наук,
доцент
Скляров О.В.

працював в університеті з
1970 по 2010 рр.

Козлова К.П.
працювала в університеті з
1975 р. по 2013 р.

Старший викладач
Шноль М.М., працював в
університеті з 1960 по 1998
рр.

Старший викладач
Трофімчук А.С.,
працював в університеті з
1967 по 2004 рр.

Старший викладач
Сатайкін А.Й., працював в
університеті з 1971 по 2006
рр.

З часом склад викладачів кафедри поповнили А.Й. Сатайкін, О.Р. Малхазов,
С.П. Демчук, Л.Г. Євсєєв, Ф.В. Гуржій, С.Р. Биканов, Л.П. Теплякова, В.О.
Горбата, Ю.І. Горбатий.

Кандидат педагогічних наук,
доцент
Присяжнюк Д.С. завідувач
кафедри спорту з 1989 по
1994 рр.

Кандидат педагогічних наук,
професор
Євсєєв Л. Г.,
завідувач кафедр спорту з 1994
по 2004 рр. та олімпійського і
професійного спорту з 2004 по
2008 рр.

Доктор педагогічних наук,
професор
Куц О.С.,
завідувач кафедр
спортивних ігор у 1983 та
олімпійського і
професійного спорту з 2008
по 2012 рр.

Окрім вищеназваних викладачів на кафедрі у різні роки працювали
викладачі – М.А. Галайдюк, В.С. Гралюк, В.А., В.А. Грузевич, С.П. Лисюк, В.М.
Мисловський, В.М. Митурич, К.О. Напольський, Л.П. Пронтишева, В.Й.
Радзіховський, Л.Р. Іванова, Т.І. Васяк, П.Є. Кучук, В.І. Сидоренко, В.І. Кузьмін,
Л.М. Слупський, М.С. Табак, В.М. Філіпов, Т.І. Шатковська, Н.Я. Яблочнікова,

Л.Ю. Дудорова, В.І. Грузицька, В.І. Рева, В.І. Гук, М.С. Ковінько, В.І. Павлов, С.І.
Козловська, а також лаборанти В.Я. Бондар, В.О. Бойко, Д.М. Носенко, С.І. Рудь.

Старший викладач
Гуржій Ф.В., працював в
університеті з 1976 по 2006
рр.

Старший викладач Теплякова
Л.П. працювала з 1978 по
2012 рр.

Старший викладач,
Биканов С.Р., працював в
університеті з 1977 по 2013
рр.

Доктор педагогічних наук,
доцент Дудорова Л.Ю.,
працювала в університеті з
1982 по 2013 рр.

Старший викладач
Горбатий Ю.І. працював в
університеті з 1976 по 2013
рр.

Старший викладач
Горбата В.О. працювала в
університеті з 1976 по 2008
рр.

В період 1958р до 1976 р.р. кафедрою спорту і спортивних ігор завідував
В.В. Коленко. Згодом з 1976 по 1983 р.р. кафедрою керували доц. С.О. Орещук і
проф. Ю.Г. Козловський.
У 1983 р. кафедра спорту і спортивних ігор поділена на дві кафедри: спорту
(завідувачі проф. Ю.Г. Козловський до 1984р, а з 1984р. по 1989 р. доц. Е.П.
Борисов) і спортивних ігор. Спочатку завідувачем кафедри спортивних ігор був
доц. О.С. Куц (декан факультету), а потім до 1987р., доц. О.Р. Малхазов. У 1987
році ці кафедри об’єднані у кафедру спорту і спортивних ігор (завідувач кафедри
доц. Є.П. Борисов). З 1989 р. по 1993 р. кафедрою спорту і спортивних ігор
завідував доц. Д.С. Присяжнюк.
З 1993 році кафедри спорту і спортивних ігор знову поділені на дві кафедри:
спорту – завідувач доц. Л.Г. Євсєєв і спортивних ігор – доц. В.М. Костюкевич.

Кафедра спорту у 2004 році перейменована у кафедру олімпійського і
професійного спорту – завідувач проф. Л.Г. Євсєєв, з 2008р. по 2012 р. кафедру
олімпійського і професійного спорту очолював проф. О.С. Куц.
У 2012 році на базі кафедр спортивних ігор та олімпійського і професійного
спорту була створена кафедра спорту і спортивних ігор – завідувач проф. В.М.
Костюкевич, яка з вересня 2013 року була перейменована на кафедру теорії і
методики спорту, а з вересня 2015 року на кафедру теорії і методики фізичного
виховання та спорту.
Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спорту є випусковою
напрямів підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*, 6.00202 Спорт;
спеціальностей: 7.01020101, 8.01020101 Фізичне виховання*; 7.01020201,
8.01020201 Спорт (за видами).
Сьогодні на кафедрі працює 20 штатних викладачів, з яких доктор наук з
фізичного виховання та спорту, професор В.М. Костюкевич; кандидати
педагогічних наук, доценти: Д.С. Присяжнюк, Т.М. Чернишенко, С.А. Гудима;
кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти: П.С. Данчук, А.І.
Драчук, В.В. Романенко, Т.В. Вознюк, І.А. Кульчицька, В.Ю. Богуславська;
кандидат біологічних наук, доцент С.П. Драчук; кандидат педагогічних наук,
старший викладач Н.С. Свірщук; кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
викладач Грузевич І.В.; старші викладачі: Т.М. Дідик, О.А. Перепелиця, В.М.
Поліщук, Л.М. Шевчик; викладачі: В.А. Поляк, Н.Ю. Щепотіна, В.В. Адамчук;
старші лаборанти: О.Г. Сокольвак, Д.П. Долюк; лаборант І.В. Межвинська.

СКЛАД КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Костюкевич Віктор
Митрофанович
Завідувач кафедри, доктор наук
з фізичного виховання та спорту,
професор, заслужений тренер України.
Автор понад 300 науково-методичних
праць, серед яких: 4 монографії, 3
навчальних посібники з грифом МОН,
15 навчальних посібників та книг, 3
навчальні програми для ДЮСШ,
СДЮШОР, ШВСМ.
Протягом
30
років
В.М.
Костюкевич поєднує викладацьку,
наукову і тренерську роботу. Він є
засновником хокею на траві на
Вінниччині. З 1981 по 2009 р.р. – головний тренер команди вищої ліги з хокею на
траві «Динамо-ШВСМ-ВДПУ», з 1996 по 1998 р.р. – головний тренер чоловічої
національної збірної команди України, з 2003 по 2008 р.р. – тренер жіночої
національної збірної команди України з хокею на траві, з 2002 по 2004 р.р. та з
2009 по 2010 р.р. – тренер з науково-методичної роботи команди першої ліги з
футболу ФК «Нива» (Вінниця). Команди, які тренував Віктор Митрофанович 21
раз займали перші місця у різних змаганнях: чемпіонат України, Кубок України,
Спортивні ігри України, Кубок європейський чемпіонів «Челенджер», тощо. Ним
підготовлено більше 50 майстрів спорту з хокею на траві СРСР та України.
Костюкевич В.М. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту
кандидатських і докторських дисертацій Національного університету фізичного
виховання і спорту України, головним редактором збірника наукових праць
«Фізична культура і здоров’я нації», лектором центру ліцензування тренерів
Федерації футболу України, членом науково-методичної ради Федерації футболу
України.
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика тренування спортсменів
високої кваліфікації», «Теорія і методика спортивної підготовки», «Теорія і
методика викладання спортивних ігор», «Спортивна метрологія», «Прогнозування
і моделювання в спорті».

Нагороджений Грамотою Верховної ради України, Почесною грамотою
МОН України, знаком «Відмінник освіти України», почесною відзнакою «За
заслуги перед футболом України», іменним годинником Президента України.
E. mail: v.m.kost@mail.ru
Вознюк Тетяна Володимирівна
Кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спорту. Завідувач
секцією спортивних ігор кафедри.
Автор понад 100 наукових праць з
теоретико-методичних
основ
спортивного
тренування в спортивних іграх, навчальних
посібників: «Сучасні ігрові види спорту»,
«Виробнича (позашкільна) практика студентів
інститутів та факультетів фізичного виховання
і спорту», «Спортивні ігри: курс лекцій»,
«Основи теорії та методики спортивного
тренування».
Керівник студентського наукової проблемної групи «Основи тренерської
майстерності».
Викладає навчальні дисципліни: «Основи теорії і методики спортивного
тренування», «Теорія і методика викладання спортивних ігор»
Старший тренер збірної команди ВДПУ з баскетболу (жінки).

Драчук Андрій Іванович – кандидат наук з
фізичного виховання та спорту, доцент кафедри
теорії і методики фізичного виховання та спорту,
доктор філософії, заступник директора інституту
фізичного виховання і спорту з наукової роботи.
Старший тренер чоловічої збірної команди
університету з гандболу. Нагороджений Почесною
грамотою Міністерства освіти і науки України
(2008). Автор більше 100 наукових праць, із них
навчальний посібник з грифом МОН «Теорія і
методика викладання гандболу».
Викладає дисципліни: «Теорія і методика
викладання спортивних ігор», «Теорія і методика
фізкультурно-оздоровчої роботи», «Спортивнопедагогічне вдосконалення».

Чернишенко Тамара Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент.
В інституті фізичного виховання і
спорту працює з 1975 року. Закінчила
Вінницький
державний
педінститут
ім.М.Островського (1975). Спеціальність за
дипломом: учитель фізичного виховання.
Закінчила аспірантуру Ленінградського
інституту фізичної культури ім..П.Ф.
Лесгафта за спеціальністю 13.00.04 (теорія
і методика фізичного виховання та
спортивного тренування, та оздоровчої
фізичної
культури)
і
захистила
кандидатську дисертацію в 1989 році.
Науковий керівник – доктор педагогічних
наук, професор В.М.Видрін. Вчене звання доцента присвоєно 1993 році.
З 2005 року – заступник декана-директора з виховної роботи інституту
фізичного виховання і спорту.
Відзнаки, нагороди: відмінник освіти України (2001), Почесна
грамота МОН України (2009).
Викладає дисципліни: теорія і методика викладання рухливих ігор та
забав, ритміка і хореографія, художня гімнастика, інноваційні педагогічні
технології в системі фізичного виховання.

Кандидат в майстри
національної категорії.

спорту

з

художньої

гімнастики,

суддя

Гудима Степан Антонович - кандидат педагогічних
наук, доцент. Майстер спорту СРСР з морського та
офіцерського багатоборств. Тренер жіночої збірної
команди ВДПУ з міні-футболу та футзалу,
багаторазових переможців та призерів міських і
обласних змагань. Автор та співавтор більш як 40
наукових праць.
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика
викладання футболу та сучасних видів спорту»,
«Сучасні ігрові види спорту», «Теорія і методика
викладання зимових видів спорту та організація краєзнавчо-туристичної
діяльності».

Свірщук Наталія Сергіївна - кандидат педагогічних
наук, старший викладач кафедри.
Автор наукових публікацій з професійної
підготовки студентів фізичного виховання і спорту,
співавтор навчального посібника «Теорія і методика
викладання гандболу». Старший тренер гандбольної
команди ГК «ВДПУ» неодноразових переможців
чемпіонатів та Кубків Вінницької області.
Викладає навальні дисципліни: «Теорія і
методика викладання спортивних ігор», «Спортивнопедагогічне вдосконалення».

Перепелиця Олександр Анатолійович старший викладач кафедри.
Майстер спорту України, тренер вищої категорії,
суддя міжнародної категорії, головний тренер ВДПУ з
футболу та футзалу. Автор понад 100 науковометодичних праць, серед яких навчальний посібник
«Теорія і методика викладання футболу» (2009).
Протягом тренерської діяльності підготував понад 50

майстрів спорту України з хокею на траві. У співпраці з Костюкевичем В.М.
тренував команду «Олімпік» Вінниця, володаря Кубку європейських країн з
хокею, був головним тренером молодіжної збірної команди України з хокею, яка
виборола І місце в чемпіонаті Європи до 21 р. (2010).
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання футболу»,
«Сучасні ігрові види спорту», «Теорія і методика викладання спортивних ігор»,
«Основи теорії і методики спортивного тренування».
Поліщук Володимир Миколайович – старший
викладач кафедри, майстер спорту.
Протягом трудової діяльності В.М. Поліщук
поєднує викладацьку, тренерську та громадську роботу.
З 1992 року В.М. Поліщук є старшим тренером
збірної команди університету з волейболу (чоловіки).
Під його керівництвом збірна команда з волейболу
(чоловіки) була багаторазовим чемпіоном області серед
вузів. В 2007 році стала бронзовим призером VIII
Універсіади України, у 2008 році – бронзовим призером
І Всеукраїнських студентських спортивних ігор, в
сезонах 2007-2008 і 2008-2009 команда була
переможцем Вищої студентської ліги України з

волейболу.
За роки тренерської діяльності В.М. Поліщук підготував 2 майстри спорту,
14 кандидатів у майстри спорту, понад 40 першорозрядників з волейболу.
Поліщук В.М. суддя І категорії з волейболу.
Поліщук В.М. є майстром спорту з хокею на траві. Він багаторазовий
чемпіон України з хокею на траві, двохразовий переможець літніх спортивних
ігор України, дворазовий володар кубку Європейських країн («Челенджер»). Має
понад 40 наукових публікацій. Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і
методика викладання спортивних ігор», «Сучасні ігрові види спорту», «Теорія і
методика викладання футболу та сучасних видів спорту».
Шевчик Людмила Михайлівна – старший викладач
кафедри.
Народилася 22 лютого 1978 року в м. Житомирі.

У 2000 році закінчила Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
У 2011 році закінчила аспірантуру Вінницького
державного педагогічного університету за спеціальністю
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». З 2000
року працює в інституті фізичного виховання і спорту.
Має понад 30 наукових публікацій. Серед них навчальнометодичний посібник зі «Спортивної метрології» (2006
рік), навчальний посібник «Метрологічний контроль у

фізичному вихованні та спорті» у співавторстві (2015 рік).
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання рухливих
ігор і забав», «Теорія і методика викладання спортивних ігор», «Спортивна
метрологія», «Спортивно-педагогічне вдосконалення».
Щепотіна Наталя Юріївна – викладач.
У 2012 р. закінчила з відзнакою магістратуру
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю
«Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача
фізичного виховання, організатора спортивно-масової
роботи. Призер Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з напрямку «Фізичне виховання та спорт»
(Київ, 2012 р.).
З 2012 по 2015 р. навчалася в аспірантурі
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення.
Щепотіна Н.Ю. працює над кандидатською дисертацією; є автором 17
публікацій, 11 з яких у фахових виданнях галузі фізичного виховання і спорту.
Викладає практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання
спортивних ігор», «Основи теорії і методики спортивного тренування», «Теорія і
методика викладання рухливих ігор і забав», а також лабораторні заняття зі
спортивної метрології.

Бондар Ярослав Андрійович викладач.
У 2014 р. закінчив з відзнакою
магістратуру Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського за спеціальністю «Фізичне
виховання» та здобув кваліфікацію
викладач фізичне виховання.
Під час навчання отримав Ректорську
відзнаку «Кращий студент Вінницького
державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського – 2012».
Нагороджений грамотою за активну участь у міському волонтерському русі,
підтримку програми «Special Olympics». Учасник ІІ етапу Всеукраїнської

студентської олімпіади з фізичного виховання 10-12 квітня 2013 року, зайняв ІІІ
місце у номінації «ТЕСТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ».
Учасник ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізичного
виховання 25-27 березня 2014 року, переможець номінації «Краще заняття
ігрового спрямування».
Нагороджений грамотою за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у
2013/2014 навчальному році галузі наук «Фізичне виховання та спорт».
З 2015 р. навчається в аспірантурі Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальність 21.00.02 – фізична
культура, фізичне виховання різних груп населення.
Бондар Я.А. проводить практичні заняття з «Підвищення спортивної
майстерності» (баскетбол).
Дідик Тетяна Миколаївна – старший викладач,
завідувач секції циклічних видів спорту.
Народилась 4 серпня 1963 року в м. Запоріжжі. У 1986
р. закінчила Київський державний інститут фізичної
культури (Національний університет фізичного виховання і
спорту України). З 1988 року працює викладачем в інституті
фізичного виховання і спорту. Має понад 60 наукових
публікацій. Викладає дисципліни: «Теорія і методика
викладання легкої атлетики», «Теорія і методика
викладання атлетизму», «Основи теорії і методики
спортивного тренування», «Підвищення спортивної
майстерності з силових видів спорту»
Профорг інституту фізичного виховання і спорту. Майстер спорту СРСР з
легкої атлетики. Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів СРСР. Учасниця
чемпіонату Європи 1981 року. Тренер І-ї категорії з легкої атлетики.
E-mail: zahar-63@mail.ru

Присяжнюк Дмитро Степанович – кандидат педагогічних
наук, доцент
Народився 23 лютого 1937 року в с. Оленівці
Вінницького району. У 1960 році закінчив факультет
фізичного виховання Вінницького державного педагогічного
інституту ім.. М. Островського. У 1986 році захистив
кандидатську дисертацію у Київському державному інституті
фізичної культури. У різні роки був завідувачем кафедр спорту
і спортивних ігор з 1989 по 1994 і кафедри фізичного

виховання з 1997р по 2002 р. Був чемпіоном і рекордсменом Вінницької області з
бігу на довгі дистанції (5000, 10000 і 20000м).
Автор понад 250 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі
22 посібників з теорії і методики викладання легкої атлетики у школі, середніх і
вищих навчальних закладів, серед яких 5 з грифом Міністерства освіти і науки
України: «Загально-підготовчі, спеціальні і підвідні вправи у легкій атлетиці»
(2002), «Фізична культура. Легка атлетика у школі: 1-12 класів» (2006), «Легка
атлетика, 1-12 класи» (2008), «Засоби навчання у легкій атлетиці» (2010),
«Сучасний погляд на підготовку бігуна» (2013).
Основний науковий напрям досліджень – методика навчання і тренування у
легкій атлетиці.
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання легкої
атлетики», «Теорія і методика спортивної підготовки», «Підвищення спортивної
майстерності».
Данчук Петро Степанович – доцент, кандидат наук з
фізичного виховання та спорту.
Народився 22 квітня 1954 року в с. Шекеринці
Ізяславського району Хмельницької області. У 1978 році
закінчив факультет фізичного виховання і спорту
Вінницького державного педагогічного інституту.
З 1975 року працює в інституті фізичного
виховання і спорту, з 1978 року – викладач. Має понад 80
наукових публікацій, відповідальний секретар фахового
збірника наукових праць «Фізична культура, спорт і
здоров’я нації».
Викладає навчальні дисципліни: «Сучасний
олімпійський та професійний спорт», «Спортивнопедагогічне
вдосконалення»,
«Методика
підготовки
спортсменів
у
паралімпійському спорті», «Підвищення спортивної майстерності з поліатлону».
Відповідальний за охорону праці та техніку безпеки в інституту фізичного
виховання і спорту.
Драчук Сергій Петрович – кандидат біологічних наук, доцент.
Народився 3 березня 1962 року в м. Вінниці. У 1986 р.
закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.
Островського(Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського) з відзнакою. З 1986 року
працює в інституті фізичного виховання і спорту. Займається
науковою та науково-методичною діяльністю. Автор двох
раціоналізаторських пропозицій та близько 60 наукових публікацій, у тому числі
трьох посібників та однієї монографії.

Викладає

навчальні

дисципліни:

“Біомеханіка”,

”Біомеханіка

спорту”,

”Управління спортивними рухами”.
Старший тренер збірної команди університету з волейболу (жінки), команда
- багаторазовий переможець та призер міських та обласних змагань різного рангу.
Романенко Віктор Васильович – кандидат наук з фізичного
виховання та спорту, доцент.
Народився

2

травня

1962

року

в

селі

Сосонка,

Вінницького району, Вінницької області .У 1987 році з
відзнакою

закінчив

Вінницький

державний

педагогічний

інститут ім. М.Островського та отримав повну вищу освіту за
спеціальністю початкове військове навчання та фізичне виховання. З 1990 року
працює в інституті фізичного виховання і спорту. У 2004 році

захистив

кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата наук з
фізичного

виховання та спорту зі спеціальності фізична культура, фізичне

виховання різних груп населення. Рішенням Атестаційної колегії 19 жовтня 2006
року присвоєно вчене звання доцента кафедри олімпійського та професійного
спорту. За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 60
наукових публікацій. Кандидат в майстри спорту України з морського та
зимового багатоборства.
Викладає навчальні дисципліни: “Теорія і методика викладання плавання”,
“Управління у сфері фізичною культурою”, “Олімпійський та професійний
спорт”, “Підвищення спортивної майстерності”. Є науковим керівником
дипломних та магістерських робіт.
Старший тренер збірної команди університету зі спортивного плавання.
Команда ВДПУ є багаторазовим чемпіоном області з плавання та гідно
представляє наш регіон на всеукраїнських змаганнях.
E-mail: iny62@mail.ru

Кульчицька Ірина Анатоліївна – кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, доцент.
Народилась 8 березня 1982 р. в м. Хмельницькому. У
2004 році закінчила інститут фізичного виховання і спорту
Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського,. У 2007 закінчила аспірантуру
Національного університету фізичного виховання і спорту
України за спеціальністю 24.00.02 - «Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення». У 2009 році
захистила кандидатську дисертацію. З 2007 року працює в
інституті фізичного виховання і спорту. За період науковопедагогічної діяльності опублікувала більше 20 наукових
публікацій.
Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики.
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика
викладання легкої атлетики», «Спортивно-педагогічне
вдосконалення», «Підвищення спортивної майстерності з легкої атлетики».
E-mail: iravin82@ukr.net
Богуславська Вікторія Юріївна – кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, доцент кафедри.
Народилась 5 листопада 1980 року в м. Вінниці. У
2005 р. закінчила інститут фізичного виховання і спорту
Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського з відзнакою. З 2005 р. працює в
інституті фізичного виховання і спорту. З 2005 по 2008 р.р.
навчалась в аспірантурі Вінницького державного
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.
У 2009р. захистила дисертацію на тему:
«Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальників
на байдарках при застосуванні різних режимів тренувань
на етапі попередньої базової підготовки» в Національному університеті фізичного
виховання і спорту України. Майстер спорту України з веслування на байдарках і
каное.
Богуславська В.Ю. має близько 40 наукових публікацій. Викладає навчальні
дисципліни: “Вступ до спеціальності”, ”Теорія і методика викладання плавання”,
”Теорія і методика спортивної підготовки”, ”Підвищення спортивної майстерності
з веслування на байдарках і каное”.
Відповідальна за підготовку збірної команди
університету з веслування на байдарках і каное,
спортсмени якої багаторазово ставали переможцями
та призерами змагань всеукраїнського та світового
рівнів.
E-mail: boguslavska@mail.ru
Грузевич Ірина Володимирівна – кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, викладач кафедри.

Народилась 19 січня 1989 р. в м. Вінниці. Освіта – вища, у 2011 р. закінчила
інститут фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного
університету ім.. Михайла Коцюбинського з відзнакою. У 2014р. закінчила
аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету. У 2015 році
захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення фізичної
підготовленості плавців на етапі попередньої базової підготовки за допомогою
ендогенно-гіпоксичного дихання», спеціальність 24.00.01 – олімпійський і
професійний спорт. З 2011 року працює викладачем в інституті фізичного
виховання і спорту. Майстер спорту з плавання.
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання плавання»,
«Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Підвищення спортивної майстерності з
плавання».
E-mail: gruzevichirina@gmail.com
Поляк Вадим Анатолійович– викладач кафедри.
Народився 15 червня 1989 року в м.
Вінниці. У 2011 року закінчив інститут фізичного
виховання і спорту Вінницького державного
педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського з відзнакою.
У 2014 року закінчив аспірантуру ВДПУ ім. М.
Коцюбинського,

працює

над

дисертаційним

дослідженням

за

темою:

«Комплексне

застосування фізичних вправ ігрового спрямування і гіперкапнічної гіпоксії в
системі фізичного виховання студентів з цукровим діабетом». Має понад 10
наукових публікацій.
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання легкої
атлетики», «Теорія і методика викладання атлетизму», «Підвищення спортивної
майстерності з легкої атлетики», старший тренер збірної команди інституту з
легкої атлетики.
E-mail:polyak989@gmail.com
Адамчук Вадим Віталійович – викладач.
Народився 30 травня 1994 року в м. Вінниці.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, 2014 рік – бакалавр, спеціальність «Спорт», спеціалізація
«Тренер з обраного виду спорту». Диплом з відзнакою.
У 2015 році закінчив магістратуру Національного університету фізичного
виховання та спорту України за спеціальністю «Спорт», спеціалізація «Теорія і
методика спортивної підготовки у легкій атлетиці».
З вересня 2015 р. працює викладачем кафедри. З листопада 2015 року навчається
в інституті магістратури, аспірантури і докторантури ВДПУ за спеціальністю
«Олімпійський та професійний спорт». Майстер спорту України з легкої атлетики.
Багаторазовий чемпіон та рекордсмен України. Учасник І Юнацьких
Олімпійських ігор, (Сінгапур 2010р.), бронзовий призер Чемпіонату Європи з
легкої атлетики (Росія, Москва 2010р.), учасник Чемпіонату Європи з легкої
атлетики, десятиборство (Італія, Рієті 2013р.). Нагороджений стипендією
Президента України та стипендією М.Грушевського (2012 – 2013р.р.), відзнакою
«Кращий студент Вінницького державного педагогічного університету» (2010 р.)
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання легкої
атлетики», «Основи теорії і методики спортивного тренування», «Теорія і
методика викладання зимових видів спорту та організації краєзнавчо-туристичної
діяльності», «Підвищення спортивної майстерності з легкої атлетики».
E-mail: vadim-adamchuk@ukr.net
Межвинська Інна Вікторівна – лаборант кафедри.
Народилась 1 вересня 1973 року в м. Хмільник
Вінницької області. Освіта – вища, 1992 року закінчила
педагогічне училище, працювала в школі, у 2004 році
закінчила
філологічний
факультет
Вінницького
державного педагогічного університету.
З 2000 року працює лаборантом кафедри теорії і
методики фізичного виховання та спорту
E-mail: mezha-73@mail.ru

Сокольвак Ольга Григорівна – старший лаборант кафедри теорії і
методики фізичного виховання та спорту.
У 1996 році закінчила з відзнакою фізико-математичний
факультет Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. У 2013 році закінчила інститут фізичного
виховання і спорту Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, а в 2014 році магістратуру
за спеціальністю «Фізичне виховання». З 2009 року працює старшим
лаборантом кафедри.

Долюк Дмитро Павлович – старший лаборант
науково-проблемної лабораторії кафедри теорії і
методики фізичного виховання та спорту.
У 2010 році закінчив магістратуру інституту
педагогіки і психології Вінницького державного
педагогічного
університету
імені
Михайла
Коцюбинського за спеціальністю «Психологія». З 2010
року працює старшим лаборантом.

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу
У межах кафедри функціонує дві секції: спортивних ігор (завідувач - доц.
Т.В. Вознюк) і циклічних видів спорту (завідувач - ст. викл. Т.М. Дідик).
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
1. Вступ до спеціальності та спортивні споруди і
(доц. В.Ю. Богуславська)
обладнання
2. Теорія і методика викладання зимових видів
(доц. П.С. Данчук,
спорту та організація краєзнавчо-туристичної
доц. С.А. Гудима,
діяльності
доц. В.Ю. Богуславська,
викл. В.В. Адамчук)
3. Теорія і методика викладання рухливих ігор і
(доц. Т.М. Чернишенко,
забав
ст. викл. Л.М. Шевчик)
4. Теорія і методика викладання легкої атлетики
(доц. Д.С. Присяжнюк,
доц. І.А. Кульчицька,
ст. викл. Т.М. Дідик,
викл. В.А. Поляк,
викл. В.В. Адамчук )
5. Теорія і методика викладання спортивних ігор (доц. Т.В. Вознюк,
доц. А.І. Драчук,
доц. С.П. Драчук,
ст. викл. Свірщук,
ст. викл. В.М. Поліщук,
ст. викл. Перепелиця О.А. )
6. Теорія і методика викладання атлетизму
(ст. викл. Т.М. Дідик,
викл. В.А. Поляк)
7. Біомеханіка
(доц. С.П. Драчук,
доц. В.Ю. Богуславська)
8. Теорія і методика викладання плавання
(доц. В.В. Романенко,
викл. І.В. Грузевич)
9. Основи теорії і методики спортивного
(доц. Т.В. Вознюк,
тренування
ст. викл. Т.М. Дідик,
ст. викл. О.А. Перепелиця,
викл. В.А. Поляк)
10. Спортивно-педагогічне вдосконалення
(доц. П.С. Данчук,
доц. І.А. Кульчицька,
ст. викл. О.А. Перепелиця,
ст. викл. В.М. Поліщук,
ст. викл. Л.М. Шевчик )
11. Спортивна метрологія
(проф. В.М. Костюкевич,
ст. викл. Л.М. Шевчик)
12. Управління у сфері фізичного виховання
(доц. В.В. Романенко)
13. Паралімпійський спорт
(доц. П.С. Данчук)
14. Теорія і методика викладання футболу та
(доц. С.А. Гудима,
сучасних видів спорту
ст. викл. О.А. Перепелиця)

15. Олімпійський та професійний спорт
16. Спецкурс зі спеціальних дисциплін
17. Біологічні технології в системі підготовки
спортсменів (Біомеханіка спорту)
18. Теорія і методика фізкультурно-оздоровчої
роботи
19. Сучасні ігрові види спорту
20. Підготовка спортсменів в олімпійському,
професійному та паралімпійському спорті
21. Теорія і методика спортивної підготовки

22. Біомеханічні технології в системі підготовки
спортсменів
23. Теорія і методика тренування спортсменів
високої кваліфікації

(доц. В.В. Романенко)
(доц. Т.В. Вознюк)
(доц. С.П. Драчук)
(доц. А.І. Драчук)
(доц. С.А. Гудима,
ст. викл. О.А. Перепелиця)
(доц. П.С. Данчук)
(проф. В.М. Костюкевич,
доц. Д.С. Присяжнюк,
доц. Т.В. Вознюк,
доц. В.Ю. Богуславська)
(доц. С.П. Драчук)
(проф. В.М. Костюкевич)

З кожної дисципліни підготовлені навчальні і робочі програми, інші
матеріали, що входять до навчально-методичного забезпечення викладання
навчальних дисциплін.

