
Факультет фізичного виховання – 

наймолодший у Полтавському 

національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка. Його історія 

розпочалася у 1996 році, коли було 

здійснено перший набір студентів. 

Виникнення нового структурного 

підрозділу університету пов’язане з 

великим попитом навчальних закладів 

Полтавської області, особливо з сільської 

місцевості, на висококваліфікованих фахівців з фізичної культури. З моменту 

заснування деканом факультету був Заслужений працівник фізичної культури 

і спорту України, доц. Василь Петрович Синиця. Із 2007 року факультет 

очолювала кандидат історичних наук, доц. Тамара Віталіївна Нагорна. А з 

2015 року посаду декана зайняв доктор педагогічних наук, доц. Павло 

Віталійович Хоменко. 

Факультет фізичного виховання забезпечує фундаментальну наукову, 

професійну, практичну, організаційно–методичну підготовку фахівців з 

фізичного виховання, організаторів спортивно-масової роботи, учителів з 

футболу, викладачів спортивних танців і хореографії, тренерів. Факультет 

фізичного виховання університету знаходиться в окремому корпусі, який має 

навчальні аудиторії, ігровий та тренажерний зали, зал гімнастики, спортивні 

майданчики. 

На факультеті ефективно функціонують секції  з футболу, волейболу, 

баскетболу, плавання, черлідингу, пауерліфтингу, єдиноборств, боксу, 

гандболу, легкої атлетики, студенти удосконалюють  свою спортивну 

майстерність та набувають професійних навиків 

Фахова підготовка та навчально-педагогічний процес  бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів  на факультеті фізичного виховання 

забезпечується  викладачами 3 кафедр факультету фізичного виховання: 



медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання (завідувач – к.м.н., доц. 

Квак О. В.), теоертико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

(завідувач – к.п.н., доц. Момот О. О.), теорії й методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної культури (завідувач – к.п.н., доц. Свєртнєв 

О. А.). На факультеті працюють: 1 Заслужений працівник фізичної культури 

та спорту, 1 Майстер спорту міжнародного класу, 7 Майстрів спорту України, 

2 Заслужені тренери України.  

Для реалізації своїх талантів на факультеті фізичного виховання 

функціонують ряд творчих колективів. Серед них – команда з фітнес-аеробіки, 

творчі колективи з художньої та аеробічної гімнастики та інші. Святкування 

Міжнародного Дня студента щороку супроводжується спільними змаганнями 

між викладачами і студентами з ігрових видів спорту, 

загальнофакультетськими заходами спортивно–масового характеру. 

Традиційними для студентів факультету фізичного виховання є щорічне 

святкування Дня працівника фізичної культури та спорту, Дня туризму, коли 

відбуваються туристичні змагання між усіма факультетами університету, 

конкурси кращої туристичної пісні, найсмачнішої туристичної каші та ін. 

Кожен новий календарний рік на факультеті розпочинається проведенням 

змагань між представниками професорсько–викладацького складу 

університету «Бадьорість і здоров’я», університетською спартакіадою між 

факультетами. Великої популярності не тільки серед навчальних закладів 

області, але й України набули змагання на Кубок ректора Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професора 

Степаненка М. І. з футболу, волейбол, черлідингу, художньої гімнастики, 

пам’яті академіка Володимира Олександровича Пащенка з волейболу серед 

жіночих команд. 


