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2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, 

закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому 

числі наукової) 

2003-2007 рр. – Національний університет фізичного 

виховання і спорту України (НУФВСУ) за фахом «Фізичне 

виховання» (спеціаліст), кваліфікація – викладач з фізичного 

виховання, спеціаліст з рекреації і оздоровчої фізичної 

культури   

2007-2008 рр. – НУФВСУ, фах – фізичне виховання, 

кваліфікація – магістр з фізичного виховання, спеціалізація 

– Теорія і методика оздоровчої фізичної культури і масового 

спорту (диплом з відзнакою)  

 2008-2011 рр. – НУФВСУ (аспірантура), спеціальність 

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення 

3. Підвищення 

кваліфікації 

10.02-7.03.2014 – СК «Басейн Дельфін», секція аеробіки 

(бодіфлекс)  

13-15.03.2015 –Фітнес-конвенція «ProFitConvention2015»  

19-20.12.2015 –Семінар з теорії і методики підготовки 

суддівства з черлідингу (ЕСА) 

- 20 th Nike Training Club Convention, Kyiv 16-17 march 2019 

- 01.11.2018- 07.12.2018 – Федерація чирлідингу та чирспорту 

України 

http://orcid.org/0000-0002-0115-5114


4. Міжнародний досвід  

5. Особисті нагороди  

6. Перелік найвагоміших 

праць (заповнюється 

виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

4. Статті у фахових 

виданнях, матеріали 

конференцій 

4.1. Короп М.Ю., Гамов В.Г., Черепов О.В., Гайдай С. І., 
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підготовленості студентів-волейболістів Київського 

національного торговельно-економічного університету 

(КНТЕУ). Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. 

Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 

53 (106). – С. 373-379. 

4.2. Корольова О.А., Дембіцька О.О.Формування здорового 

способу життя студентів засобами фізичної активності. 

Актуальные научные исследования в современном мире // 

Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 10(42), ч. 6 

– С. 108-109. 
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