


 Факультет фізичного виховання і спорту був створений у 1998 році. 
Станом на 1 вересня 1998 року на факультеті навчалося близько 
двохсот студентів денної і заочної форм навчання. 

 Навчальний процес на початку здійснювали викладачі двох кафедр: 
теорії та методики фізичної культури і спорту, створеної 1997 року  

(завідувач – заслужений працівник освіти України, 
почесний працівник фізичної культури і спорту України, 
доктор біологічних наук, професор Мицкан Богдан 
Михайлович) 
та кафедри фізичного виховання (завідувач – заслужений 
працівник фізичної культури, арбітр міжнародної категорії 
з футболу, доцент (нині професор) Ступар Мирослав 
Іванович. 
Другим етапом розвитку факультету стало утворення 
1998 року кафедри спортивних спеціалізацій, яку очолив, 
на той час доцент, кандидат біологічних наук Полатайко 
Юрій Олексійович.  

 Навесні 2003 року спільними зусиллями кафедр факультету було 
ліцензовано спеціальність “Туризм”, що й стало основою для 
створення Інституту туризму Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, а також відкриття 2004 року  

нової спеціальності “Фізична реабілітація” та 
однойменної кафедри, яку очолила доктор медичних 
наук, професор Бойчук Тетяна В’ячеславівна. 
  

 Перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” 
спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична 
культура” відбувся 2000 року. 

Сьогодні навчально-наукову роботу на факультеті забезпечує 
висококваліфікований та фаховий викладацький колектив, в якому 

працюють 6 професорів (4 доктори наук), 33 кандидати наук (29 
доцентів), 5 старших викладачів, 11 майстрів спорту, заслужені 

працівники фізичної культури і спорту, заслужені тренери, заслужені 
працівники освіти України, судді міжнародної категорії, арбітр FIFA. 



Діяльність факультету забезпечують 3 кафедри: 
Кафедра теорії і методики  фізичної культури і  
спор-ту, завідуючий – доктор біологічних наук,  
професор Мицкан Богдан Михайлович, у складі  
кафедри 2 доктори наук, професори, 17 кандидатів наук, 
доцентів. 
Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін,  
завідуючий – кандидат наук з фізичного виховання  
і спорту, доцент Синиця Андрій Володимирович,  
у складі кафедри 1 доктор наук, 3 професори, 10 кандидатів 
наук, (7 доцентів). 

 Кафедра фізичної реабілітації, завідуючий – доктор медич- 
них наук, професор Дума Зіновій Васильович, у складі кафедри 6 
кандидатів наук (5 доцентів). 
 

Із 1998 року до 2016 року факультет очолював декан – 
кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений 
працівник освіти України Соя Микола Михайлович.  

Із 2016 року факультет очолює декан – кандидат педагогічних 
наук, професор, Заслужений працівник фізичної культури  
і спорту України Яців Ярослав Миколайович. 

Сьогодні факультет фізичного виховання і спорту здійснює підготовку 
фахівців у галузі фізичної культури та фізичної терапії, ерготерапії за 
такими спеціальностями: 
 014 Середня освіта (фізична культура) 
 017 Фізична культура і спорт 
 227 Фізична терапія, ерготерапія 
 014 Середня освіта (основи здоров'я, валеологія) 
 016 Спеціальна освіта 
за освітніми рівнями бакалавра та магістра. Форми навчання – денна, 
заочна, а також здійснює підготовку за ОР бакалавра за скороченою 
програмою за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 227 
Фізична терапія, ерготерапія (вступ на третій курс навчання на основі 

диплома про середню спеціальну освіту). Форми навчання – денна, 
заочна. 



Для підготовки фахівців в галузі фізичної культури факультет використовує 6 лекційних 
аудиторій на 500 місць,  
3 мультимедійні аудиторії, 10 аудиторій  
для практичних і лабораторних занять,  
8 навчально-методичних кабінетів,  
зокрема: «Медико-біологічних основ  
фізичної культури», «Туризму і краєзнав- 
ства», «Теорії і методики викладання  
футболу», «Теорії і методики викладання  
легкої атлетики», «Теорії і методики  

викладання спортивно-педагогічних  
 
дисциплін», «Медико-біологічних основ 
фізичної реабілітації» та лабораторії 
«Функціональних досліджень у спорті» і 
«Лабораторії електронної мікроскопії». 
У підпорядкуванні факультету є навчально-
науковий рекреаційно-реабілітаційний центр 
(проф. Дума З.В.). 

 
До послуг студентів наукова бібліотека на 1560 місць та 20 спеціалізованих читальних залів, 
університетський центр Інформаційних технологій на 100 місць, два Інтернет-класи - 50 місць кожний. Для 
проведення занять використовуються спеціалізовані навчально-методичні кабінети природничого, 
юридичного інститутів, та інституту мистецтв, обласний лікувально-фізкультурний центр. 
Заняття з професійно-орієнтованих і практичних дисциплін проводиться у спортивних залах номер 1 (330 
м2), номер 2 (396 м2), тренажерному залі (50 м2), на університетському стадіоні «Наука» площею 3 га з 
футбольним полем, біговими доріжками, навчальними аудиторіями, методичним кабінетом, 
відновлювально-реабілітаційним блоком. Крім того використовуються орендовані бази (плавальний 
басейн), гімнастичний і ігрові зали, зал ЛФК спортивного комплексу «Олімп». 

 
Факультет фізичного виховання і спорту у 
своєму розпорядження має і використовує у 
навчальному процесу лижну тренувальну базу 
«Ворохта» у Карпатах на 60 місць, спортивно-
оздоровчий комплекс «Смерічка» на 300 
місць у Яремчі. Тут проводяться навчально-
тренувальні, інструктивні, туристичні збори 
студентів, наукові конференції, спортивні 
змагання, університетські спартакіади. У 
цьому комплексі студенти мають можливість 
проходити навчальні і виробничі практики. 
Крім того на базах у Ворохті і Яремчі 
проходять виїзні практичні заняття зі 
спортивних та рухливих ігор, туристичного 
країнознавства, рекреаційного туризму, 
спортивного і туристичного маркетингу. 



В контексті професійної підготовки кадрів в галузі фізичного виховання і спорту, 
факультет постійно працює над вирішенням питання підвищення рівня 
організації наукової, науково-дослідної діяльності, збільшення частки студентів 
що беруть участь у НДР факультету, а також розширення надання освітніх 
послуг. 

Важливою складовою освітньої 
діяльності факультету є керівництво 
дипломними й магістерськими 
роботами, підготовка студентів до участі 
в олімпіадах (4 роки студенти факультету 
посідали призові місця у ІІ турі 
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 
“Фізичне виховання”).  

 
На факультеті функціонує 9 проблемних  
наукових груп, в яких дослідницькою  
роботою займаються студенти. Щороку  
число таких студентів зростає і у 2017 році  
сягнуло 18,2% (87 осіб), так само і зростає  
щороку кількість студентів, які  
представляють результати своєї роботи  
на загальноуніверситетській студентській  
науковій конференції. 
Починаючи з 2000 року на факультеті функціонує аспірантура зі спеціальностей 
“Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”, «Фізична терапія, 
ерготерапія».  

 
До потреб викладачів та аспірантів на 
факультеті створена наукова лабораторія, яка 
обладнана сучасною апаратурою й 
прикладними комп’ютерними програмами, що 
дозволяють всесторонньо вивчати вплив 
фізичних навантажень на організм людини, 
проводити експериментальні дослідження 
щодо наукового обґрунтування різних засобів, 
методів і програм фізичного виховання різних 
груп населення. 

 
Факультетом організовується та проводиться  всеукраїнська  
наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні  
проблеми розвитку фізичного 
 виховання, спорту і туризму в сучасному суспільстві». 



На факультеті функціонують 10 збірних відділень з видів спорту: Легка атлетика, Плавання, 
Футбол, Гирьовий спорт, Волейбол чоловіки, Волейбол жінки, Баскетбол чоловіки, Баскетбол 
жінки, Гімнастика, Настільний теніс. 

Серед студентів факультету 28 майстрів спорту України, 
члени національних збірних команд, три майстри спорту 
міжнародного класу, двадцять три кандидати в майстри 
спорту.  
У числі випускників факультету – бронзовий призер ХХVII 
Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї, майстер спорту 
міжнародного класу з боксу Андрій Федчук; учасники 
Олімпійських ігор в Афінах, майстри спорту  

міжнародного класу Сервін Сулейманов, Віктор Поляков;  
учасниця трьох Олімпійських ігор (Сідней-2000, Афіни-2004,  
Пекін-2008), майстер спорту міжнародного класу, яка посідає  
8 місце у міжнародному списку Тетяна Ляхович; учасниця  
Олімпійських ігор в Пекіні 2008 р. Навчалися на факультеті  
чемпіонка світу та Європи з боротьби самбо Віра Пінчук,  
неодноразові призери міжнародних змагань зі спортивного 
 орієнтування Наталія Потопальська та Марія Спасюк, Ольга Лазорів – майстер спорту 
України, дворазова призерка чемпіонату світу з боротьби самбо Алла Климович; призерки 
чемпіонатів Європи зі спортивного орієнтування Юлія Шапошник і Ярослава Тригуб’як, 
призер Всесвітньої універсіади в Турині, майстри спорту зі стрибків із трампліна Олександр 
Лазарович і Олексій Хомин. 
Гордість факультету – студенти, які є членами збірних команд України з видів спорту 

Легка атлетика 

Зіненко Валерія 

Біленко Василь 

Бабінчук Анна 

Вільна боротьба 

Ільчишин Марія 

Блясецький Валентин 

Гуцуляк Роман 

Білейчук Іван 

Білейчук Петро 

Гурський Ярослав 

Джелеп Андрій 

Кікбоксинг Грищук Іван 

Стрибки на лижах 

з трампліна 

Якіб’юк Ігор 

Зеленчук Іван 

Гірськолижний 

спорт 

Ковбаснюк Іван 

Стрітбол Сидорак Анастасія 

Волейбол Хилюк-Мандражеєва Тетяна 

Високий професійний рівень викладацького складу факультету фізичного виховання і 
спорту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника та рівень майстерності 
їх студентів підтверджують здобуті призові місця на змаганнях різного рівня та засвідчує 
вагомий вклад у розвиток спорту як  в університеті, так і за його межами. 

Чемпіон Світу з вільної боротьби,  
студент 1-го курсу Андрій Джелеп 


