
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) ТА 017 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Зал ігрових видів спорту Загальна площа - 640 м2 

Проводяться навчальні та секційні заняття з таких видів спорту: 

Вид Відповідальний Звання, посада 

Футзал 

Новік Сергій Миколайович 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Шостак Євгенія Юріївна 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін, майстер спорту 

України з футзалу 

Волейбол 

Кириленко Олександр 

Іванович 

Старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Воліченко Анатолій Іванович 

Заслужений працівник фізичної 

культури  і спорту України, 

старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Зайцева Юлія Вікторівна 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Баскетбол Ломан Сергій Леонідович 

Старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Гандбол 

Кириленко Олександр 

Іванович 

Старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Кириленко Анна Вікторівна 

Старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 



 

Гімнастичний зал Загальна площа – 150  м2 

Проводяться навчальні та секційні заняття з таких видів спорту: 

Вид Відповідальний Посада 

Спортивна та 

художня 

гімнастика 

Синиця Сергій Васильович, 

Корносенко Оксана 

Костянтинівна 

Старший викладач кафедри теорії 

й методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури 

Корносенко Оксана 

Костянтинівна 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри теорії й 

методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури 

Рухливі ігри  
Корносенко Оксана 

Костянтинівна 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри теорії й 

методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури 

Черліденг Синиця Сергій Васильович 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри теорії й 

методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури 

Фітнес та 

аеробіка 

Согоконь Олена Анатоліївна 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри медико-

біологічних дисциплін і фізичного 

виховання 

Корносенко Оксана 

Костянтинівна 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри теорії й 



методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури 

 

 



 

Атлетичний (тренажерний) зал Загальна площа –115  м2 

Проводяться навчальні та секційні заняття з таких видів спорту: 

Вид Відповідальний Посада 

Атлетизм Синиця Сергій Васильович 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри теорії й 

методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури 

Пауєрліфтинг Хоменко Павло Віталійович 

Доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри медико-біологічних 

дисциплін і фізичного виховання 



 

 



 

Зал кікбоксингу та єдиноборств Загальна площа –254  м2 

Проводяться навчальні та секційні заняття з таких видів спорту: 

Вид Відповідальний Посада 

Бокс 
Кіприч Сергій 

Володимирович 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри теорії й 

методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури, Майстер спорту СРСР з 

боксу 

Кікбоксинг 
Донець Олександр 

Володимирович 

Кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, старший 

викладач кафедри медико-

біологічних дисциплін і фізичного 

виховання 

Черліденг Синиця Сергій Васильович 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент  кафедри теорії й 

методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної 

культури 



 

 

Футбольний майданчик 

зі штучним покриттям 
Загальна площа –924  м2 

Проводяться навчальні та секційні заняття з таких видів спорту: 

Вид Відповідальний Посада 

Футбол Новік Сергій Миколайович,  

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

 Шостак Євгенія Юріївна 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри кафедри 

теоретико-методичних основ 

викладання спортивних дисціплін, 



майстер спорту України з футзалу 

Міні-футбол 

Новік Сергій Миколайович 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Шостак Євгенія Юріївна 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри кафедри 

теоретико-методичних основ 

викладання спортивних дисціплін, 

майстер спорту України з футзалу 

 

Плоскісні ігрові майданчики для занять 

волейболом 
Загальна площа –324  м2 

Проводяться навчальні та секційні заняття з таких видів спорту: 

Волейбол, 

Пляжний 

волейбол 

Кириленко Олександр 

Іванович 

Старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Плоскісний майданчик  для занять 

баскетболом 
Загальна площа –420  м2 

Проводяться навчальні та секційні заняття з таких видів спорту: 

Баскетбол 

Ломан Сергій Леонідович 

Старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

Хоменко Павло Віталійович 

Доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри медико-біологічних 

дисциплін і фізичного виховання 



Стріт-бол  Ломан Сергій Леонідович 

Старший викладач кафедри 

кафедри теоретико-методичних 

основ викладання спортивних 

дисціплін 

  


