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                               ст. викладач кафедри фізичної культури   
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▪ КВАЛІФІКАЦІЯ:  

Назва закладу - Республіканське вище училище фізичної культури 

Рік закінчення - 2012 р. 

Спеціальність - фізичне виховання  

Класифікація за дипломом – молодший спеціаліст з відзнакою - інструктор 

методист з фізичної культури і спорту 

 

Назва закладу – Національний університет фізичного виховання і спорту   

України  

Рік закінчення  - 2014 р. 

Спеціальність - спорт 

Кваліфікація за дипломом  - бакалавр спорту – тренер з легкої атлетики , 

викладач фізичного виховання 

 

Назва закладу – Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова 

Рік закінчення  - 2015 р. 

Спеціальність – фізична реабілітація 

Кваліфікація за дипломом  - спеціаліст - вчитель фізичної культури , фахівець з 

фізичної реабілітації  та фітнесу 

 

▪ ДОСВІД РОБОТИ: 

 

2013 – 2014 рр. Департамент освіти і науки , молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ),                     

тренер - інструктор 

 

2015 – 2017 рр. - Олімпійський коледж ім. Івана Піддубного , вчитель з легкої 

атлетики 

 

2017р. – по теперішній час - Київський національний торговельно-економічний 

університет, старший викладач 
 

 

▪ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ: 

 

Фізичне виховання  «Легка атлетика», «Загальна фізична підготовка» , «Туризм» 

   



▪ СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ: 

1. Спорт найвищих досягнень у галузі фізичної культури і спорту. 

2. Дослідження особливостей фізичного розвитку студентів. 

 
 

▪ ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ: 

 

1. Ковальова А.О. Застосування метода колового тренування для розвитку силової 

витривалості у студентів-легкоатлетів. / В.М. Приходько // «Сучасні тенденції 

розвитку легкої атлетики»: збірник наукових праць. Харків : ХДАФК, 2017. – С. 

48-50. 

2. Ковальова А.О. Харчування студентів – здоровий спосіб життя. / В.Л.  Савчук // 

Наука і вища освіта : тези доповідей XXVIМіжнар. наук. конф. студентів і молодих 

учених, м. Запоріжжя, 15листопада  2017 р. / Класичний приватний університет. – 

Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 351. 

3. Ковальова А.О. Планування тренувального процесу в річному циклі підготовки 

студентів-легкоатлетів у закладі вищої освіти. / Т.В. Самоленк,О.В. Апайчев, В.М. 

Приходько //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 152. У 2-х томах. Том 1 / Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : 

ЧНПУ,2018. – С. 216-219.  

4. Ковальова А.О. Ефективність застосування тестування студентів у закладі вищої 

освіти. / В.Г. Гамов, С.І. Гайдай,В.М.Приходько // Актуальные научные 

исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - 

Вып. 4(36), ч. 6 – С. 31-34. 

5. Ковальова А.О. Формування здорового способу життя серед молоді / А.С.Олейнік// 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна та життєва практика в 

структурі професійної підготовки: теорія і практика» 17 травня 2018 року, м. 

Запоріжжя. – 2018. С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


