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Дисципліну, яку 

викладає: 

Основи теорії і методики спортивної підготовки. 
Методологія підготовки спортсмена та професійний спорт у сучасному світі. 
Олімпійська освіта в суспільстві. 
Сучасні технології управління спортивною підготовкою. 
Теоретико-методичні основи фізичного виховання різни груп населення. 

Наукові інтереси Система підготовки спортсменів до змагань, оволодіння системою рухів  

в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів. 

Досвід роботи 

 

Сумський державний університет, Навчально-науковий медичний інститут, 

кафедра фізичного виховання і спорту 2021 р. – по теперішній час професор. 

Сумський державний університет, Медичний інститут, кафедра фізичного 

виховання і спорту 2016–2021 р. завідувач кафедри. 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської 

справи» НБУ, кафедра фізичного виховання 1998–2016 р. – завідувач кафедри. 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської 

справи», кафедра фізичного виховання 1996–1998 р. – доцент. 

Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, кафедра 

теорії і методики фізичного виховання 1994–1996 р. – доцент. 

Стаж роботи – 51 рік. 

Освіта 2011 р. – докторська дисертація «Теоретико-методичні основи професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів»  

(за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення). 

1992 р. – кандидатська дисертація «Содержание физической подготовки 

выпускников СПТУ к прохождению службы в вооруженных силах»  

(за специальностью 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры). 

1976 р. – диплом за спеціальністю фізичне виховання Миколаївського 

державного педагогічного інституту імені В. Г. Белінського. 

Стажування та 

підвищення 

кваліфікації 

21 листопада  – 05 грудня 2022 р. 

Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за програмою  

«З інноваційної педагогічної діяльності»  

Свідоцтво СП № 05408289/2555-22 від 05.12.2022. 

06 жовтня – 22 листопада 2016 р. 

Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті  

«З інноваційної педагогічної діяльності»  

Свідоцтво ПК № 05408289/0181-16 від 29.11.2016. 
 

15 квітня – 29 квітня 2016 р. 

Стажування в Обласному навчальному закладі «Сумській обласній школі вищої 

спортивної майстерності», «Спеціальна фізична підготовка спортсменів 

легкоатлетів на заключному етапі підготовки». 

Посвідчення № 2503 від 17.10.2016. 

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B9&oq=%D0%9F&pli=1
https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B9&oq=%D0%9F&pli=1


Участь у 

вітчизняних 

тематиках та 

договора про 

співпрацю 

1. Функції наукового виконавця кафедральної теми НДР «Біосоціокультурні 

аспекти підготовки студентів на сучасному етапі розвитку спорту». 

Державний реєстраційний номер 0121U113654 від 08.11.2021 р.  

(Дія теми 2021–2026 рр.). 

2. Функції наукового керівника кафедральної теми НДР «Професійно-прикладна 

психофізична підготовка студентів».  

Державний реєстраційний номер 0116U6733 від 22.07.2016 р.  

(Дія теми 2016–2021 рр.). 

Підручники та 

посібники 

1. Основи фізичного виховання для самостійних занять студентів закладів вищої 

освіти:  навчально-методичний посібник / Л. П. Пилипей. – Суми: Сумський 

державний університет, 2020. – 89 с. ISBN 978-966-657-795-8. 

2. Фізичне виховання студентів ВНЗ (програмування, моделювання, технології) : 

підручник / Л. П. Пилипей. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 166 с.  

3. Фізичне виховання: професійно-прикладна фізична підготовка студентів у 

ВНЗ: навчально-методичний посібник / Л.П. Пилипей. – Суми : ДВНЗ  

«УАБС НБУ». 2013. – 156 с. 

Монографії Професійно-прикладна фізична підготовка студентів: монографія /                         

Л. П. Пилипей. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 312 с.  

ISBN 978-966-8958-43-4 

Основні наукові 

статті 

1. Програмування залучення інноваційних технологій до підготовки сленгів 

легкоатлетичної збірної команди України / Л. П. Пилипей, Є. М. Гуцол // 

Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2020. – № 2 (76). –                          

С. 174–191 (фахове видання). 

2. Використання тренування в умовах гіпоксії елітними спортсменами збірної 

команди України з легкої атлетики / Л. П. Пилипей, Є. М. Гуцол // Спортивний 

вісник Придніпров’я. – 2019. – № 3. – С. 29–35. (фахове видання). 

3. Використання засобів оздоровчого фітнесу у професійно-прикладній фізичній 

підготовці майбутніх фахівців правоохоронної сфери / Л. П. Пилипей,  

Є. М. Гуцол // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 1. – 

С. 65–69. (фахове видання). 

4. Використання засобів оздоровчого фітнесу у професійно-прикладній фізичній 

підготовці майбутніх фахівців правоохоронної сфери / Л. Пилипей,  

О. Андрєєва, М. Гресь // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. –  

2019. – № 1. – С. 65–69. (фахове видання). 

5. Використання тренування в умовах гіпоксії елітними спортсменами збірної 

команди України з легкої атлетики / Л. П. Пилипей, Є. М. Гуцол // Спортивний 

вісник Придніпров’я. –  2019.– № 3. – С. 29–35. (фахове видання). 

6. Актуальність показників крові як маркера при інноваційній підготовці елітних 

легкоатлетів в умовах середньогір'я / Л. П. Пилипей, Є. М. Гуцол // Теорія і 

методика фізичного виховання і спорту. – 2018. – № 4. – С. 10–14.  

(фахове видання). 

Підготовка 

наукових кадрів 

Керівництво аспірантом з спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»  

Заяць С. А., тема дисертаційної роботи «Контроль фізичної працездатності 

студентів, які займаються у спортивних секціях закладів вищої освіти»  

(2022–2026 р.). 

Інша професійна 

активність 

– член спеціалізованої вченої ради Д26.829.02 НУФВСУ;  

– робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи Дисертацій 

МОН (за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних 

груп населення); 

– багаторічний досвід практичної тренерської роботи з легкої атлетики, робота у 

складі організаційного комітету фізичної культури і спорту; 

– участь у виконкомі керівного складу Федерації легкої атлетики Сумської 

області (з 2015 року). http://flaso.sumy.ua/atletam-i-treneram-flaso 
 


