


 
Спеціальність 

 017 „Фізична культура і спорт”  
    

Освітні ступені  “Бакалавр”, “Спеціаліст” 
кваліфікація 

Тренер 
 

Освітній ступінь  “Магістр” 
кваліфікація 

Магістр фізичного виховання, керівник 
спортивних секцій шкільних і 
позашкільних закладів освіти 



 



Сергій Бубка – Президент НОК України, Герой України, багаторазовий 
світовий рекордсмен, Олімпійський чемпіон з легкої атлетики 

Рустам Ахметов – 
фіналіст ХХ 

Олімпійських ігор у 
Мюнхені,  Майстер 

спорту міжнародного 
класу з легкої атлетики 

 
 

 СТУДЕНТИ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ З ВІДОМИМИ СПОРТСМЕНАМИ ТА  
ЗАСЛУЖЕНИМИ ТРЕНЕРАМИ УКРАЇНИ 

 

В’ячеслав Гопанчук -  Майстер спорту України з кікбоксінгу, 
Заслужений тренер України та Володимир Демчук – 
Заслужений майстер спорту з кікбоксингу, срібний призер 
ІІ Всесвітніх ігор бойових мистецтв з кікбоксингу 2013 р., Чемпіон 
Європи 2014 р., переможець Кубку Світу  2015 р. 

Валерій Андрійцев - срібний 
призер Олімпійських ігор у Лондоні, 
бронзовий призер І Європейських ігор 
в Баку 2015 року, майстер спорту 
міжнародного класу з вільної боротьби 



Костянтин Щеглов - 
заслужений тренер України з 

плавання, тренер збірної СРСР, 
тренер збірної команди України, 

суддя національної категорії 

Андрій Сердінов – 
головний тренер збірної 

України з плавання, 
Заслужений майстер спорту 
України, призер Олімпійських 

ігор, рекордсмен світу на 
дистанції 100 метрів 

батерфляєм 

Каспер Ляхович – польський тренер 
з баскетболу, один із двох тренерів у 
Європі, що пройшли школу Кенона 

Бейкера.  

Георгій Демб - відмінник 
освіти, заслужений працівник 

України, Почесний 
громадянин м. Житомира, 

золотий м’яч Федерації 
баскетболу України, суддя 
всесоюзної національної 

категорії, заслужений 
тренером України з 

баскетболу 

Ніна Кожух – заслужений тренер 
України з плавання, кращий жіночий 
тренером Європи 2006 року, кавалер 

ордеру «Княгині Ольги» І ступеню  



 



Відкриті заняття та майстер-класи під час 
педпрактики в ДЮСШ 



Коваленко Людмила   

Майстер спорту 
міжнародного класу  з 

легкої атлетики, 
учасниця 

Олімпійських ігор в 
Лондоні (2012 р.) 

Кохан Сергій  - Майстер спорту 
України з триатлону, срібний призер 
Кубка Європи 2014 р. 
Степаненко Олександра – 
Майстер спорту України з триатлону, 
бронзова призерка етапу Кубка 
Європи 2014р., учасниця Перших 
Європейських Олімпійских Ігор 2015 
р. у Баку 

Мазур Владислав 
Майстер спорту з 
легкої атлетики, 

бронзовий призер 
Міжнародного турніру 

у Вірменії  

Итит 

 

Баранніов 
Олександр 

Майстер спорту 
України з легкої 

атлетики, 
бронзовий 

призер 
Чемпіонату 

Європи серед 
юніорів 2015 

Гордістю факультету, університету та 
України є Майстри спорту України, 

Майстри спорту міжнародного класу, 
призери та чемпіони світу та Європи, 

учасники Олімпійських ігор  

•Макресова Віра 
•Заслужений майстер спорту  з 
кікбоксингу та майстер спорту 

міжнародного класу з боксу 
Чемпіонка Європи з кікбоксингу 

2005,2008 років 

•Демчук Володимир  
•Заслужений майстер спорту 
з кікбоксингу, Чемпіон Світу з 
кікбоксингу 2013 р.,Чемпіон 
Європи 2014 р., переможець 

Кубку Світу WAKO 2015 р.  

Лонський Віктор 
Майстер спорту з легкої 

атлетики, призер 
Чемпіонатів України зі 

стрибків у висоту  
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