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Дисципліну, яку 

викладає: 
Встановлення фізичної культури і спорту. Адаптивний спорт у сучасному світі. 

Менеджмент спортивних споруд. Матеріально-технічне забезпечення 

спортивної діяльності. Основи персонального тренінгу. 

Наукові інтереси Модернізація фізичного виховання і спорту в університетській освіті; 

адаптивний спорт та інклюзивне фізичне виховання в сучасному світі; історія 

фізичної культури. 

Досвід роботи Сумський державний університет, Навчально-науковий медичний інститут, 

кафедра фізичного виховання і спорту 2018 р. – по теперішній час доцент. 

Сумський державний університет, кафедра фізичного виховання і спорту 

2002–2018 рр. старший викладач. 

Сумський державний університет, кафедра фізичного виховання і спорту 

1992–2002 рр. викладач. 

Стаж роботи 30 років 

Освіта 2014 р. – кандидатська дисертація «Модернізація фізичного виховання та 

спорту в університетській освіті Польщі (1991–2011 рр.)» (за спеціальністю 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 

1992 р. – диплом за спеціальністю фізичне виховання Сумського державного 

педагогічного інституту імені А. С. Макаренка. 

Стажування та 

підвищення 

кваліфікації 

30 квітня 2016 р. – 27 травня 2021 р. Використання інноваційних методів 

навчання у підготовці студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». 

Свідоцтво ПК (СН № 05408289/1833-21 від 27.05.2021 р.). 

Сумський державний університет. 
 

16 березня – 29 квітня 2016 р. Організація електронного навчання фізкультурно-

спортивних дисциплін (за програмою з електронних засобів та дистанційних 

технологій навчання).  

Свідоцтво ПК (12СПК 960221 від 10.05.2016 р.).  
 

08 липня – 29 липня 2013 р Науково-педагогічне стажування  «Модернізація 

університетського Центру фізичної культури» під керівництвом директора 

Центру фізичної культури др. Кшиштофа Кравчика. 

Довідка від 29.07.2013 р. 

Університет Марії Кьюрі-Складовської в Любліні (Польща). 
 

18 березня – 28 березня 2013 р. Науково-педагогічне стажування «Організація 

занять із фізичного виховання та робота Академічного спортивного союзу» під 

керівництвом директора Студіуму фізичного виховання др.Габріели Каркошки. 

Довідка від 28.03.2013 р. 

Економічний університет у м. Катовиці (Польща). 
 

08 липня – 28 липня 2013 р. закінчила перший ступінь Студіуму методики 

навчання польської мови в Центрі польської мови і культури університету  

Марії Кьюрі-Складовської м. Люблін під керівництвом проф. Яна Мазура. 

Свідоцтво (712-010-36-92 від 28.07.2013 р.). 

Університет Марії Кьюрі-Складовської в Любліні (Польща). 



Монографії Спортивне орієнтування у фізичному вихованні студентів технічних 

спеціальностей: теоретико-методичний аспект : монографія / С. А. Король,  

Н. О. Долгова. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 201 с.  

ISBN 978-966-657-840-5 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80529 
 

Імпліцитна базисність людської тілесності у фізичній культурі / А. П. Возний,  

Н. О. Долгова, А. О. Бурла, А. П. Юнак. – Perspective directions of development of 

philology, linguistics and communication science: Collective monograph. – New 

Zealand: Aotearoa publishing-Nelson, 2018. – Р. 41–54.  

ISBN 978-0-9955865-0-1 
 

Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі та 

України: компаративний аналіз : монографія / Н. О. Долгова. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 238 с. ISBN 978-966-657-662-3 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.658

715 
 

Досвід модернізації фізичного виховання і спорту в університетській освіті 

Польщі: перспективи екстраполяції / Н. О. Долгова. – Проблеми інноваційного 

розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному 

контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми :  

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 138–172. ISBN 978-966-968-247-0 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.702

119 
 

Хореографічна підготовка студентів Академій фізичного виховання в Польщі / 

Н. О. Долгова. – Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика: 

монографія / за заг. ред Г. Ю. Ніколаї. – Суми : ФОП «Цьома С. П.», 2017. –  

С. 254–280. ISBN 978-617-7487-27-1 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.713

940 

Основні наукові 

статті 

1. Olexandr S. Stepanenko, Olha O. Yezhova, Nadia Yu. Dovgan, Nataliia V. 

Petrenko, Nataliia O. Dolgova, Olha I. Smiianova, Yevgen V. Smiianov.  Laser 

Therapy in the Comprehensive Program of Physical Rehabilitation of Athletes with 

Chronic Patellar Tendinopathy. Acta Balneologica. Journal of the polish balneology 

and physical medicine association : Aluna Publishing, 2022. Tom LXIV, nr 1(167).  

Р. 34–38. (Web of Science). 

2. Optimization of the treatment of rotavirus infection in children by using bacillus 

clausii /Oleksandr I. Smiyan, Kateryna O. Smiian-Horbunova, Tetiana P. Bynda, 

Andrij M. Loboda, Sergij V. Popov, Ihor Yu. Vysotsky, Oleksandr P. Moshchych, 

Olena G. Vasylieva, Yuliia A. Manko, Olena L. Ovsianko, Mariia V. Kolesnikova, 

Natalia O. Dolgova, Tatiana O. Aleksakhina, Bara’ Al-Rawashdeh // Wiadomości 

Lekarskie: czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. – 2019. – Tom LXXII, 

nr 7.– P. 1320–1323. (Scopus). 

3. Розробка інтегральної оцінки за 5-ти бальною сигмальною шкалою для 

оцінювання рівня спеціальної фізичної і технічної підготовленості 

баскетболістів на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень /  

Ю.О. Остапенко, Р.М. Стасюк, Н.О. Долгова // Спортивні ігри. – 2022. –  

№2 (24). – С. 20–29. (фахове видання). 

4. Причини виникнення конфліктів у футболістів підліткового віку та їх 

профілактика / Ю.О. Остапенко, В.В. Остапенко, Р.Н. Стасюк, Н. О. Долгова  

//Спортивні ігри. – 2021. – №3 (21). – С. 40–49. (фахове видання). 

5. Professional preparation for individuals in physical culture and sport: foreign 

experience / N. O.Dolgova. O. O. Berest // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури. – 2020. – Вип. 3 (123). С. 14–17. 

(фахове видання). 

 

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.658715
https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.658715


6. Conceptual approaches to physical education of youth in studies of european 

scientists / Dolgova N., Voznyi A., Indyk P. // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури. – 2019 – Вип. 7 (115)19. – С. 32–35. 

(фахове видання). 

7. Essential characteristics of modernization of physical education and sports in the 

higher education system / Nataliya Dolgova, Pavlo Indyk, Anatoly Malygin // 

Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – № 2. – С. 33–36. (фахове видання). 

8. Improvement of the method of training of junior-archers / Nataliya Dolgova // 

Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 69–72. (фахове видання). 

9. Сутність модернізації фізичного виховання та спорту в університетській 

освіті / Н. О. Долгова // Вісник Запорізького національного університету: 

Фізичне виховання та спорт. – 2016. – №1. – С. 16–23. (фахове видання). 

Наукова робота із 

студентами 

1. Керівництво студентською науковою роботою: студентка Пономаренко А. І., 

яка стала призером ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу, студентських наукових 

робіт у 2019 р. із галузі знань «Фізична культура і спорт» з науковою роботою за 

напрямом спорт «Особливості стресових реакцій у спортсменів зі стрільби з 

лука в залежності від типу їх нервової системи» (Диплом ІІІ ступеню),  

21–22 березня 2019 р., Придніпровська державна академія фізичної культури (м. 

Дніпро). 

2. Керівництво студентами І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 

Інша професійна 

активність 

– офіційний опонент спеціалізованої вченої ради Д 55.053.01 (27.04.2018 р.) 

Євтушенко Є. Г. Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток фізичного 

виховання та спорту у вищих педагогічних навчальних закладах України  

(1944-1991 рр.)». 

– сертифікат з мовної освіти рівня В2 (City: Kyiv Candidate No: 000820120 Date: 

28.11.2017 р.). 

– спеціальна відзнака від Посольства Республіки Польща і диплом лауреата ІX 

Конкурсу ім. Єжи Ґєдройця за найкращі кандидатські роботи, присвячені історії 

та сучасності Польщі та польсько-українським взаєминам (жовтнь 2015р.). 

 – відповідальна за видання матеріалів тез доповідей щорічної Міжнародної 

науково-методичної конференції «Інноваційні технології в системі підвищення 

кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту», що проводиться у 

Сумському державному університеті. 

 


