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1. Затребувано

2. Перспективно

3. Прогресивно

4. Креативно

5. Добре оплачувано 

Куди піти вчитися у 2023 році?



Наші переваги

Професійна орієнтація на теорію та практику фізичної культури 
і спорту за освітньою програмою фізична реабілітація.

В процесі організації навчального процесу залучаються 
професіонали з досвідом дослідницької/ управлінської/ інноваційної 

роботи за фахом.

Матеріально-технічне забезпечення ДВНЗ УДХТУ дозволяє повністю забезпечити 
освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. 

Стан приміщень і спортивних майданчиків засвідчено санітарно-технічними 
паспортами, що відповідають існуючим нормативним вимогам.

Педагогічний склад кафедри базується на 
професіоналах з багаторічним практичним 
досвідом – докторах та кандидатах медичних 
наук.



Науково-педагогічні працівники ДВНЗ 
УДХТУ забезпечують гармонійне 
формування особистості, а саме: 

ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ ЗАХОДИ 
З ФІЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ТА ФОРМ АДАПТИВНОГО 
СПОРТУ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ЇХ 

ПОТРЕБУЮТЬ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОЗДОРОВЧО-

РЕКРЕАЦІЙНОЇ 
РУХОВОЇ 

АКТИВНОСТІ 
РІЗНИХ ГРУП 
НАСЕЛЕННЯ

ЗДІЙСНЮЄТЬЯ НАВЧАННЯ, 
ВИХОВАННЯ ТА 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ У 
СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ, ЗАСТОСОВУЮЧИ 
РІЗНІ ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ 

ТА ПРИЙОМИ



Найцікавіші дисципліни
Анатомія 

людини Психологія

Управління та організація 
у сфері фізичної культури і спортуБіомеханіка Масаж

Гідрокінезіотерапія Фізична 
реабілітація 

Авторські системи 
оздоровлення

Теорія і методика фізичного 
виховання

Спортивна 
медицина Латинська мова

Педагогіка



Наше місце навчання





Педагогічний склад

Соколова 
Ліна Олександрівна,
завідувач кафедрою,

к.т.н., доцент

Охромій 
Галина Василівна,
д.мед.н., професор

Семенова 
Людмила Сергіївна,

к.мед.н., доцент
Івченко 

Оксана Миколаївна,
к.фіз.вих., доцент

Фесенко 
Рената Євгенівна,
старший викладач

Кириченко 
Алла Миколаївна,
старший викладач,

майстер спорту з баскетболу

Яровий  
Віталій Євгенієвич,
старший викладач,

майстер спорту з боксуТокмакова 
Світлана Василівна,

старший викладач

Аніскевич 
Світлана Вікторівна,

старший викладач, 
майстер спорту з художньої 

гімнастики



Бази практики

ДЮСШ 
м. Дніпро,
м. Новомосковськ, 
м. Кам’янське
інші міста

СЗОШ, ліцеї, коледжі 
м. Дніпро,
м. Новомосковськ, 
м. Кам’янське
інші міста та села

Департамент молоді та спорту
Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації



Працевлаштування

фахівець 
з фізичної реабілітації

асистент 
вчителя-реабілітолога

тренер з виду 
спорту

інструктор-методист 
з фізичної культури та спорту

масажист

фахівець 
із організації дозвілля

вчитель середнього 
навчально-виховного закладу

професіонал державної служби 
та місцевого самоврядування

керівник підрозділів у сфері 
культури, відпочинку та спорту

Власник реабілітаційного центру, спортивного клубу, фітнес-центру тощо



Наш гуртожиток № 6





Наше дозвілля



 СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ ТА АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК



КОМАНДА З ГАНДБОЛУ
БАГАТОРАЗОВІ ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ

Наша гордість



ГАРТМАН 
МАРГАРИТА  

НАША “ЗОЛОТА РИБКА”

БРОНЗОВА ПРИЗЕРКА 

ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 2022

 



Чекаємо Вас, 
шановні абітурієнти, 

у нашій привітній 
університетській сім’ї!


