
Кадровий склад кафедри фізичного виховання згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменув

ання 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив 

науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи 

на цій посаді (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість навчальних 

кредитів (годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності (відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Слімаковський 

Олег Васильович 

Зав.кафедри 

фізичного 

виховання 

Львівський 

державний 

інститут фізичної 

культури, 1984 р., 

фізична культура і 

спорт, викладач 

фізичного 

виховання 

Кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту,  

24.00.02 Фізична культура, 

Фізичне виховання різних 

груп населення. Тема:  

Використання засобів 

української народної 

фізичної культури у 

фізичному вихованні 

студентів,  

ДК №013880, (Рішення ВАК 

Організаційна робота на посаді 

керівника кафедри  

Завідувач кафедри фізичного виховання – 

20 р. 

Досвід практичної роботи – 34 р. 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Хомич О. „Засоби української народної 

фізичної культури та їх педагогічна 

Стажування: Львівський 

держаіний університет 

фізичної культури 

ім.І.Боберського, 

каф.теорії і методики 

фізичного виховання, 

наказ № 356-р від 

30.09.2019 р. Тема: 

Рухливі ігри, забави та 

розваги як засіб 

фізичного виховання 

студентів віднесених за 

станом здоров’я до 

 



України 13.03.2002 р.).  

Доцент кафедри фізичного 

виховання, ДЦ №008423, 

(Рішення атестаційної 

колегії від 23.10. 2003 р.), 

характеристика” / Хомич О., Слімаковський 

О.В., Малетич Н.Б. // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. 

Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури / фізична культура і спорт”. Зб. 

наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – 

К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 354 – 358  

2. Сотрихіна О.С. Мотивація дітей до 

занять ушу на етапі початкової підготовки / 

Сотрихіна О.С., Слімаковський О.В.// 

Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць 

VIІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.) : 

[в 2 т.] / ред.колегія: С.М. Шкарлет [та ін.]. – 

Чернігів, 2017. – Т.2. – С.257-262. 

3. Слімаковський О.В. Українські народні 

ігри, забави, розваги та стан їх застосування у 

фізичному вихованні студентської молоді / 

Хомич О., Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., 

Волошин О.О. // Pridneprovsky research journal 

№2 (165) 2017. – С.57-63. 

4. Слімаковський О.В. Педагогічна 

характеристика засобів української народної 

фізичної культури / Хомич О., Малетич Н.Б., 

Волошин О.О. // Традиції та інновації у 

підготовці фахівців з фізичної культури та 

фізичної реабілітації: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Київ, 23-

24 березня 2018 р. – Київ: Таврійський 

національний університет імені 

В.І. Вернадського, 2018. – С.19-25. 

5. Слімаковський О.В. Гірськолижний 

курорт „Буковель” як об’єкт рекреаційно-

оздоровчої діяльності / Чеховська Л., 

Слімаковський О.В. // Проблеми активізації 

спеціальної медичної 
групи (6 кредитів, 180 

год.) 



рекреаційно- оздоровчої діяльності 

населення: матеріали ЧІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (10-11 

травня 2018 року, м.Львів). – Львів: ЛДУФК, 

2018. – С.298-305. 

6. Малетич Н. Розвиток фізичних навичок 

школярів: психолого-педагогічний аспект / 

Слімаковський О., Волошин О. // Розвиток 

сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні 

виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. 

Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород 

– Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С.202-

205. 

7. Слімаковський О. Народна фізична 

культура як ефективний засіб формування 

культури здоров’я студентської молоді / 

Малетич Н. // Колективна наукова 

монографія „Культура здоров’я сучасної 

людини”/ Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.Сковороди 

– Харків, 2019. – С.128-134. 

8. С. Куніковські Рухова активність у 

структурі вільного часу дорослих жінок / 

Є. Приступа, М. Ріпак, Б. Виноградський, 

О. Слімаковський // Фізична активність, 

здоров’я і спорт. 2019. №2 (34). С.11-17 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis 

9. Є. Приступа Навантаження уроків 

фізичної культури для школярів з 

невисокими функціональними можливостями 

/ К. Гандзіарський, І .Боднар, 

Б. Виноградський, О. Слімаковський // 

Фізична активність, здоров’я і спорт. 2019. 

№2 (90). С.97-105 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis 

10. Борисевич Л.В., Слімаковський О., 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis


Малетич Н. Формування мотивації у 

студентської молоді до зорового способу 

життя / Физическата култура и спорт: 

проблеми, изследвания, оферти / Матеріали 

ХVII Международна научна практична 

конференция, Ключови вьпроси в 

сьвременната наука – 2021, 17-25 април, 

2021: София. Бял ГРАД-БГ. С.35-42. 

Відповідальний виконавець 

кафедральної теми – «Інноваційні підходи в 

системі фізичного виховання студентів 

спеціальної медичної групи ». 

Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних 

вказівок/ рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Слімаковський О. Методичні матеріали 

для організації освітнього процесу з 

фізичного виховання для студентів першого 

(Бакалаврського) рівня вищої освіти усіх 

спеціальностей .- Дрогобич, 2018. 

2. Слімаковський О. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія – Дрогобич, 2020. 

3. Слімаковський О. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка, 014 Середня 

освіта (Математика), 014 Середня освіта 

(Інформатика), 014 Середня освіта (Фізика), 

122 Комп’ютерні науки. 073 Менеджмент, 

014 Середня освіта (Трудове навчання та 



технології), 015 Професійна освіта 

(Транспорт) – Дрогобич, 2020. 

Матієшин Іван 

Васильович 

доцент 

кафедри 

фізичного 

виховання 

Львівський 

державний 

університет 

фізичної культури, 

2010 р., 

олімпійский та 

професійний спорт, 

тренер-викладач 

фізичного 

виховання. 

Канд. психологічних наук, 

19.00.01 Загальна 

психологія, історія 

психології. 

Тема дисертації: 

Психологічні особливості 

перфекціонізму 

спортсменів, ДК №031479, 

(Рішення атестаційної 

колегії від 29.09. 2015 р.)  

Досвід практичної роботи - 11 р. 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. І. Матієшин Компоненти професійної 

компетентності вчителя фізичної культури / 

І.Матієшин // Молодь і ринок: Науково-

педагогічний журнал. – Дрогобич: 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. – 2017 – № 4 

(147) – С. 36 – 42 

2. О.Мусієнко Визначення ефективності 

занять вправами Хатха-Йоги (Сарвагасана, 

Карна-Підасана) засобами акупунктурної 

діагностики в системі фізичного виховання 

студенток / О.Мусієнко, І. Матієшин // 

Науковий Вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота. – 2018. – Вип. 1 (42). – Ч. ІІ. – С. 337-

343. 

3. Семенів Б.С. Вплив гімнастичних 

комплексів вправ різної модальності на 

організм студенток факультету ветеринарної 

медицини / Семенів Б.С., Якимишин І.Д., 

Ковбан О.Л., Матієшин І.В. // Науковий 

часопис Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. Серія 

№ 15. Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт): 

зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. 

– К.: Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. С. 

165-170. 

4. Нalyna Kondratska Original approaches to 

Стажування: Львівський 

державний університет 

фізичної культури, 

кафедра атлетичних 

видів спорту, наказ 

№ 149-р від 04.04.2017 р. 

Тема:  

Активізація психолого-

педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців 

фізичного виховання (4,5 

кредити, 135 год.) 

 



the study of techniques of performing attacks in 

volleyball. / Нalyna Kondratska, Аnna 

Chepeliuk, Roman Prots, Roman Fedorishchak, 

Ivan Matiechin // The Asian International 

Journal of Life Sciences: ASIA LIFE 

SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. 

ISSN 0117-3375. (SCOPUS) 

5. Семенів Б.С. Вплив різновидів футболу на 

психоемоційний стан та спеціальну 

працездатність студентів факультету 

ветеринарної медицини / Семенів Б.С., 

Якимишин І.Д., Ковбан О.Л., Мазур Т.Р., 

Матієшин І.В. // Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. 

С.З.Гжицького. Серія Економічні науки, 

2020, т.22, № 94. С. 22-27 

6. Борисевич Л.В. Обґрунтування фізичного 

виховання в системі вищої освіти як 

напрямку фізичної культури / 

Борисевич Л.В., Максим’як Я.О., 

Матієшин І.В. // науково-практичний журнал 

«AreaNauki», фонд «Осередок розвитку 

академічних компетенцій» м.Люблін, 

Польща, 2021. 

Максим’як 

Ярослава 

Орестівна 

ст.викладач

кафедри 

фізичного 

виховання 

Львівський 

державний 

інститут фізичної 

культури, 1993 р., 

фізична культура і 

спорт, викладач 

фізичної культури 

- Досвід роботи - 24 р. 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Мусієнко О. В. Конституційні особливості 

тілобудови студенток під впливом 

оздоровчих тренувань / Мусієнко О. В., 

Федак О. Г.Максим’як Я.О.//  Научный 

журнал по проблемам физического 

воспитания, спорта, реабилитации и 

рекреации. Здоровье, спорт, реабилитация, 

Стажування: Львівський 

державний університет 

фізичної культури 

ім.І.Боберського, 

каф.теорії і методики 

фізичного виховання, 

наказ № 83-р від 

11.03.2020 р. Тема: 

Формування культури 

здоров’я студентів 

спеціальної медичної 

групи засобами фітнесу 

(6 кредитів, 180 год.) 

 



№4, 2017. – С.54-58 

2. Мусієнко О. В.  Визначення активності 

меридіанів тіла під час виконання статичної 

вправи йоги засобами акупунктурної 

діагностики / Мусієнко О. В., Федак О. 

Г.Максим’як Я.О.// Науковий часопис 

Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. 

Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури (фізична культура і спорт): зб. 

наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – 

К.: Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. - С. 

242-248.  

3. Андрес А. Професійно-важливі якості 

фахівців галузі інформаційних технологій та 

їх формування засобами фізичного виховання 

/ Андрес А., Федак О., Максим’як Я. // 

Спортивна наука України. – 2019. - № 1. – 

Режим доступу: http: // snu.ldufk.edu.ua 

4. Мусієнко О. В., Максим’як В. М., 

Максим’як Я. О. Визначення активності 

меридіанів тіла під час виконання статичної 

вправи хатха-йоги / Науковий журнал 

Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій 

/Видавничий дім „Гельветика”, 2020 –С. 227-

232. електронна сторінка: 

www.innovpedagogy.od.ua 

5. Максим’як В. М., Максим’як Я. О. 

Педагогічні засади фізичного виховання 

студентів спеціальних медичних груп // 

Шляхи розвитку активності молоді України: 

матеріали регіональної науково-практичної 

конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – 

Дрогобич: Посвіт, 2020. С 63-68. 

6. Борисевич Л.В. Обґрунтування 



фізичного виховання в системі вищої освіти 

як напрямку фізичної культури / Борисевич 

Л.В., Максим’як Я.О., Матієшин І.В. // 

науково-практичний журнал «AreaNauki», 

фонд «Осередок розвитку академічних 

компетенцій» м.Люблін, Польща, 2021. 

Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних 

вказівок/ рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Методичні матеріали для організації 

освітнього процесу з фізичного виховання 

для студентів першого (Бакалаврського) рівня 

вищої освіти усіх спеціальностей / 

Максим’як Я. та ін .- Дрогобич, 2018. 

2.  Федак О. Застосування елементів фітнесу 

на заняттях фізичного виховання для 

студентів спеціальних медичних груп / 

Федак  О., Максим’як Я. // Методичний 

посібник. -  Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2019.- 46 с 

3. Максим’як О. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів І бакалаврського 

рівня вищої освіти спеціальності 013  

Початкова освіта,  – Дрогобич, 2020. 

4. Максим’як О. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація – 

Дрогобич, 2021. 

Малетич Надія 

Богданівна 

ст.викладач

кафедри 

Дрогобицький 

державний 
- Досвід практичної роботи – 15 р. 

Наявність не менше п’яти наукових 

Стажування: Львівський 

державний університет 
 



фізичного 

виховання 
педагогічний 

університет ім. 

І Франка, 1993 р., 

ПМСО Фізична 

культура, вчитель 

фізичної культури і 

валеології 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Хомич О. „Засоби української народної 

фізичної культури та їх педагогічна 

характеристика” / Хомич О., Слімаковський 

О.В., Малетич Н.Б. // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. 

Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури / фізична культура і спорт”. Зб. 

наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – 

К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 354 – 358. 

2. Хомич О. Українські народні ігри, забави, 

розваги та стан їх застосування у фізичному 

вихованні студентської молоді / Хомич О., 

Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Волошин 

О.О. // Pridneprovsky research journal №2 (165) 

2017. – С.57-63. 

3. Слімаковський О.В. „Педагогічна 

характеристика засобів української народної 

фізичної культури” / Слімаковський О.В., 

Хомич О., Малетич Н.Б., Волошин О.О. // 

Традиції та інновації у підготовці фахівців з 

фізичної культури та фізичної реабілітації: 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 23-24 березня 2018 р. – 

Київ: Таврійський національний університет 

імені В.І. Вернадського, 2018. – С.19-25. 

4. Слімаковський О., Малетич Н. Народна 

фізична культура як ефективний засіб 

формування культури здоров’я студентської 

молоді / Колективна наукова монографія 

„Культура здоров’я сучасної людини”/ 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.Сковороди – Харків, 

2019.  

5. Малетич Н., Слімаковський О., 

Волошин О. Розвиток фізичних навичок 

школярів: психолого-педагогічний аспект / 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

фізичної культури 

ім.І.Боберського, 

каф.теорії і методики 

фізичного виховання,  

наказ № 83-р від 

11.03.2020 р. Тема: 

Особливості 

застосування 

нетрадиційних засобів і 

методів оздоровчої 

гімнастики у навчально-

виховному процесі 

студентів спеціальної 

медичної групи (6 

кредитів, 180 год.) 



проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні 

виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. 

Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород 

– Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С.202-

205 

6. Борисевич Л.В., Слімаковський О., 

Малетич Н. Формування мотивації у 

студентської молоді до зорового способу 

життя / Физическата култура и спорт: 

проблеми, изследвания, оферти / Матеріали 

ХVII Международна научна практична 

конференция, Ключови вьпроси в 

сьвременната наука – 2021, 17-25 април, 

2021: София. Бял ГРАД-БГ. С.35-42 

Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування 

1. Волошин О. „Застосування нетрадиційних 

засобів і методів оздоровчої гімнастики в 

процесі самостійних занять у ВНЗ” // 

Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2017 – 56 с 

2. Методичні матеріали для організації 

освітнього процесу з фізичного виховання / 

Малетич Н.Б. та ін. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – 46 с. 

3. Малетич Н. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 012 Дошкільна освіта, 

053 Практична психологія, 231 Соціальна 

робота – Дрогобич, 2020. 

4. Малетич Н. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів першого 



бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і 

література (польська)), 014 Середня освіта 

(Мова і література (російська)), 014 Середня 

освіта (Українська мова і література) – 

Дрогобич, 2020. 

5. Борисевич Л. Фізична виховання 

студентів спеціальних медичних груп з 

дефектами постави (сколіоз) // Борисевич Л., 

Малетич Н. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2021 

Борисевич Леся 

Василівна 

Викладач 

кафедри 

фізичного 

виховання 

Львівський 

державний 

інститут фізичної 

культури, 2000 р., 

фізичне виховання, 

викладач з 

фізичного 

виховання та 

спорту  

- Досвід практичної роботи – 15 р. 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Борисевич Л.В., Жукова І.М. Вплив 

фізичних вправ на розвиток фізичних якостей 

студентів у контексті здорового способу 

життя / Колективна наукова монографія 

„Культура здоров’я сучасної людини”/ 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.Сковороди, 2019. 

2. Борисевич Л.В., Жукова І.М. фізична 

культура і спорт як важливий фактор 

зміцнення здоров’я молоді / Науковий 

журнал „Молодий вчений”/ Одеса, 2020. 

3. Борисевич Л.В., Жукова І.М. Фактори, що 

вплавають на процес підготовки фахівців у 

сфері фізичної культури і спорту / Modalitati 

conceptuali de dezvoltare a stintei moderne: 

colectie de luclari stiintifice « LOGΣ» cu 

materiale conferentie stiintifice si practice 

internationale (Vol.5), 20 noiembrie 2020. 

Bucuresti, Romania: Platforma euvropeana a 

stintei. С.119-121. 

4. Борисевич Л.В., Слімаковський О., 

Малетич Н. Формуваня мотивації у 

студентської молоді до зорового способу 

життя / Физическата култура и спорт: 

Стажування: Львівський 

державний університет 

фізичної культури 

ім.І.Боберського, 

каф.спортивних та 

рекреаційних ігор, наказ 

№ 69-р від 28.02.2019 р. 

Тема: Фізична культура 

для студентів 

спеціальних медичних 

груп із захворюванням 

сколіоз (4,5 кредити, 135 

год.) 

 



проблеми, изследвания, оферти / Матеріали 

ХVII Международна научна практична 

конференция, Ключови вьпроси в 

сьвременната наука – 2021, 17-25 април, 

2021: София. Бял ГРАД-БГ. С.35-42 

5. Чепелюк А.В., Борисевич Л.В., Кушнір Р.Г. 

Місце фізичної культури і спорту в загальній 

культурі людства / науково-практичний 

журнал «AreaNauki», фонд «Осередок 

розвитку академічних компетенцій» 

м.Люблін, Польща, 2021 

6. Матієшин І.В., Борисевич Л.В., 

Максим’як Я.О. Обґрунтування фізичного 

виховання в системі вищої освіти як 

напрямку фізичної культури / науково-

практичний журнал «AreaNauki», фонд 

«Осередок розвитку академічних 

компетенцій» м.Люблін, Польща, 2021 

Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/ посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/ 

практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування 

1. Методичні матеріали для організації 

освітнього процесу з фізичного виховання / 

Борисевич Л.В. та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 46 с. 

2. Борисевич Л. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 014 Середня освіта (Хімія), 

091 Біологія, 101 Екологія – Дрогобич, 2020. 

3. Борисевич Л. Фізична виховання 

студентів спеціальних медичних груп з 

дефектами постави (сколіоз) // Борисевич Л., 

Малетич Н. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 



державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2021 

Кушнір Роман 

Григорович 

ст.викладач 

кафедри 

фізичного 

виховання 

Львівський 

державний 

інститут фізичної 

культури, 1985 р., 

фізична культура і 

спорт, викладач 

фізичного 

виховання 

- Досвід практичної роботи – 35 р. 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Осипенко Е. Оценка функционального 

состояния нервно- мышечного аппарата 

легкоатлетов различной квалификации / 

Осипенко Е., Логвиненко О., Кушнір Р. // 

Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково - 

педагогічні проблеми фізичної культури / 

фізична культура і спорт” зб. наукових праць 

/ За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К 

(86)17. – 231-235. (0,45 д.а.) ISNN 2311-2220 

2. А. Чепелюк Диференційний підхід у 

підготовці майбутнього вчителя фізичної 

культури” / А.Чепелюк, Р.Кушнір, І.Жукова // 

Traektoria nauki international electronic journal. 

Vol. 3, № 2, 2017 – С. 1.1-1.7. 

3. Chepelyuk A. Culture of communication, 

important constituent, in professional activity of 

physical training teacher. / Chepelyuk A., 

Kuchnir R. //  Scientific Bulletin of Uzhhorod 

University. Series: «Pedagogy. Social Work»: 

collection of scientific articles / Kozubovska, 

I.V. (Ed.). − Uzhhorod: Publishing House 

«Goverla», 2018. − Issue 1 (42), Part I, Part II. 

−Р. 383-387. 

4. А.Чепелюк Принципи підготовки учителя 

фізичного виховання до інноваційної 

професійної діяльності А.Чепелюк, Р.Кушнір 

// Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково- 

педагогічні проблеми фізичної культури / 

фізична культура і спорт» зб. наукових праць 

/ За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ 

Стажування: Львівський 

державний університет 

фізичної культури 

ім. І.Боберського, каф. 

гімнастики, наказ № 149-

р від 04.04.2017 р. Тема: 

Підходи до формування 

професійної культури 

майбутніх фахівців з 

фізиччного виховання 

(4,5 кредити, 135 год.) 

 



імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К 

(113)19. – С. 329-332. (0,3 д.а.) ISNN 2311-

2220 

5. Федорищак Р.Л. Особливості термінової 

адаптації бігунів-стайєрів під час тренування 

в горах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., 

Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г // Journal of 

science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-

3281 

6. Чепелюк А.В., Борисевич Л.В., Кушнір Р.Г. 

«Місце фізичної культури і спорту в 

звгвльній культурі людства» / науково-

практичний журнал «AreaNauki», фонд 

«Осередок розвитку академічних 

компетенцій» м.Люблін, Польща, 2021 

Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних 

вказівок/ рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Методичні матеріали для організації 

освітнього процесу з фізичного виховання / 

Кушнір Р.Г. та ін. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – 46 с. 

2. Кушнір Р.Г. Програма «Фізичне 

виховання» для студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності: 014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)), 014 Середня освіта 

(Мова і література (французька)), 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька)), 035 Філологія (германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – 

англійська) – Дрогобич, 2020 

3. Кушнір Р.Г. Програма «Фізичне 



виховання» для студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності: 014 Середня освіта (Історія)  – 

Дрогобич, 2020 

Максим’як Василь 

Мирославович 

ст.викладач

кафедри 

фізичного 

виховання 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

І Франка, 2009 р., 

ПМСО Фізична 

культура, викладач 

фізичного 

виховання 

- Досвід практичної роботи – 21 роки. 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. С.Самойлик  Формування здоров’я 

збережувальної компетентності студентів – 

майбутніх вчителів фізичної культури / 
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