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Дисципліни які 

викладає: 

Оздоровчий фітнес і хореографія, теорія і методика гімнастики, 
основи теорії та технології оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності, практика виробнича, тренерська практика. 

Наукові інтереси Проблеми оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентської 

молоді; оздоровчий фітнес в сучасному світі, професійна освіта в 
галузі фізичного виховання і спорту.  

Досвід роботи Сумський державний університет, Навчально-науковий 
медичний інститут, кафедра фізичного виховання і спорту 2016 р. 
і по теперішній час – асистент.  
Державний вищий навчальний заклад Українська академія 
банківської справи Національного банку України, кафедра 
фізичного виховання  
2009– 2016 рр. асистент. 
КЗ ДЮСШ №2, відділення спортивної акробатики 2005–2009 рр.  
тренер-викладач зі спортивної акробатики. 
Стаж роботи: 17 років. 

Освіта 2019 р. – кандидатська дисертація «Методика розвитку 

професійно важливих якостей студенток економічних 

спеціальностей на заняттях з пілатесу»  

(із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична 

культура, основи здоров’я)). 

2008 р. – диплом магістра олімпійського та професійного 

спорту Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. 

2007 р. – диплом спеціаліста олімпійського та професійного 

спорту Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. 

Підвищення 

кваліфікації 

17 –24 жовтня 2022 р. 

Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за 

програмою «Педагогічна майстерність у сфері фізичного 

виховання та спорту» 

Свідоцтво СП № 05408289 / 1882-22 від 24 жовтня 2022 р., м. 

Суми. 
 

14 – 18 листопада 2022 р. 

Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за 

програмою «Акредитація освітньої програми: кращі практики та 

проблемні питання» 

Свідоцтво СП № 05408289 / 2471-22 від 18 листопада 2022 р.,  

м. Суми. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q


21 – 29 вересня 2021 р.  

Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за 

програмою «Основи невідкладної домедичної допомоги». 

Свідоцтво СП №05408289/2621-21 від 29 вересня 2021 р., м. Суми. 
 

02 – 09 листопада 2021 р. 

Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за 

програмою «Акредитація освітньої програми: кращі практики та 

проблемні питання» 

Свідоцтво СП № 05408289 / 3070-21 від 11 листопада 2021 р., м. 

Суми. 

Монографії Оздоровчі технології пілатесу в професійно-прикладній фізичній 

підготовці студентів закладів вищої освіти : монографія /  

О.П. Петренко, Н.В. Петренко, Т.О. Лоза. – Суми : Сумський 

державний університет 2020. – 176 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79758 

Основні наукові 

статті 

1. Analysis of the functional state of students in the process of healthy 

training exercises in different phases of the ovarian-menstrual cycle / 

N.V. Petrenko, O.P. Petrenko, V.B. Romanova, V.V. Ostapenko // 

Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical 
training and sports, 2017; 21(6): C. 285–290. (WoS). 

2. Використання відеозаписів при організації рекреаційних занять 

зі студентами / О.П. Петренко, А.О. Торкіна // Науковий часопис 

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

фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць /  

За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ  

імені М.П. Драгоманова, 2021. – Вип. 3 (133) 21. – C.101–104. 
(фахове видання). 

3. Особливості методики навчання студентів вправам з пілатесу на 

заняттях з фізичного виховання / О.П. Петренко, Н.В. Петренко, 

Т.О. Лоза // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології: науковий журнал. – Суми, 2021. – № 2 (106). – 

С. 341–350. (фахове видання). 

4. Рекреаційна програма лижників 14-17 років регіонального 

центру зимових видів спорту / О. П. Петренко, А. О. Торкіна // 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт). –  

Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – C. 104–107.  

(фахове видання). 

5. Теоретико-методичні основи програмування занять у 

професійно орієнтованому фізичному вихованні студентів /  

О.П. Петренко, Н.В. Петренко, Т. О. Лоза // Науковий  

часопис Національного педагогічного університету  

імені М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури Фізична культура і спорт : зб. наук. праць /  

за ред. О.В. Тимошенка. – Київ: Вид-во НПУ  

імені М.П. Драгоманова, 2020. – Вип. 2 (122). – С. 134–140.  

(фахове видання). 

6. Торетико-методичні аспекти формування фізичної культури 

студентів в умовах сьогодення / Н.В. Петренко, О.П. Петренко, 

В.Б. Романова // Вісник національного університету 



«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів, 2019. – 

Вип. 3 (159). – С. 287–291. (фахове видання). 

7. Характеристика мотивів та рухових вподобань студентів до 

занять з фізичного виховання / О.П. Петренко // Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. 

А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2018. – № 2 (76). С. 175–185. (фахове видання). 

8. Професійно орієнтована програма занять за методикою пілатес 

для студенток економічних спеціальностей / О.П. Петренко,  

Н.В. Петренко // Науковий часопис Національного педагогічного 

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

педагогічні проблеми фізичної культури  

(фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред.  

О.В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені  

М.П. Драгоманова, 2018 – Вип. 7 (101)– С. 70–76.  

(фахове видання). 

9. Оцінка рівня стану здоров’я студенток економічних 

спеціальностей / О. П. Петренко // Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. 

Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ  

імені А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). С. 175–184. (фахове 

видання). 

Наукова робота із 

студентами 

Керівництво студенткою, яка здобула призове місце на І етапі 

(внутрішньовузівському) Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт галузі знань «Фізична культура і спорт» зі 

спеціалізації «Фітнес і рекреація» (Торкіна А. О., 2021, 2020, 2021). 

 


