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Дисципліни які 

викладає: 

Спортивне вдосконалення. 

Теорія і методика лижних видів спорту (практичні заняття). 

Наукові інтереси Проблеми фахової підготовки і спортивної підготовленості 

студентської молоді, професійна підготовка у галузі фізичного 

виховання і спорту.  

Досвід роботи Сумський державний університет, Навчально-науковий 

медичний інститут, кафедра фізичного виховання і спорту  

1985 р. – по теперішній час старший викладач. 

Освіта 1985 р. – диплом КВ № 789444 за спеціальністю «Фізична 

культура і спорт» Харківського спортивного факультету Київського 

державного інституту фізичної культури. 

Стажування та 

підвищення 

кваліфікації 

29 листопада – 22 грудня 2021 р.  

Підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті з 

електронних засобів та дистанційних технологій навчання. 

Свідоцтво ПК № 05408289/3719-21 від 22.12.2021. 
 

06 жовтня – 22 листопада 2016 р.  

Підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті з 

інноваційних технологій оздоровчого тренування. 

Свідоцтво ПК № 05408289/0184-16 від 29.11.2016. 
 

19 – 29 березня 2012 р.  

Підвищення кваліфікації у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України. 

Свідоцтво 12СПК 682095. від 29.03.2012. 

Участь у 

вітчизняних 

тематиках та 

договорах 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). 

2. Функцій наукового виконавця кафедральної теми НДР 

«Професійно-прикладна психофізична підготовка студентів». 

Державний реєстраційний номер 0116U6733 від 22.07. 2016 р.  

(Дія теми 2016–2021). 

Підручники та 

посібники 

1. Бадмінтон: навчально-методичний посібник для студентів /  

А. Є. Сірик, П. М. Індик, – Суми : Сум. держ. ун-т, 2017 . – 107 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни 

"Спортивне вдосконалення" [Елект. ресурс] : для студ. усіх спец. 

денної форми навчання / А. Є. Сірик, Р. М. Стасюк, С. А. Король,  

Н. О. Долгова. – Суми : СумДУ, 2022. – 52 с. 



Основні наукові 

статті 

1. Індивідуальні потреби у процесі фізичного виховання студентів - 

першокурсників / В. М. Сергієнко, А. Є. Сірик // Фізична культура, 

спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Житомир, 2016. – Вип. 2. – 

С. 96 – 101. (фахове видання). 

2. Удосконалення технічної підготовки у спортивному орієнтуванні 

на етапі початкової підготовки першокурсників / С. А. Король,  

А. Є. Сірик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 

2019. – Вип. 5. C. 70–73. (фахове видання). 

3. Особливості відновлення юних лижників і біатлоністів/ А. Є. 

Сірик, А. О. Бурла, А. П. Возний // Вісник Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

Чернігів: НУЧК, 2019.– Вип. 3 (159). С. 335–339. (фахове видання). 

4. Допінг та антидопінгова освіта сучасного спорту /  

В. М. Сергієнко, А. Є. Сірик // Науковий Часопис НПУ  

імені М. П. Драгоманова. – 2021. – Вип. 3K (131). – С. 358–361. 

(фахове видання). 
5. Вдосконалення спортивної майстерності у настільний теніс на 

підготовчому етапі / Р. М. Стасюк, А. Є. Сірик, Ю.О. Остапенко,  

К. О. Самокиш // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 

2022. – Вип. 4 (149). C. 114–117. (фахове видання). 

6. До питання впровадження варіативного модулю «Бадмінтон» у 

Новій українській школі // Актуальні проблеми фізичного виховання 

різних верств населення: VІІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конф., (м. Харків, 30–31 травня). – Харків : ХДАФК, 2022. – 

С. 117–121. 

Наукова робота із 

студентами 

Керівництво студентами І етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, студентських олімпіад із галузі знань 

«Фізична культура і спорт». 

Інша професійна 

активність 

– організаційна діяльність щодо участі команд СумДУ у зимових 

Всеукраїнських універсіадах (біатлон, лижні гонки) та літніх 

Всеукраїнських універсіадах (бадмінтон); 

– участь у діяльності Громадської організації «Федерація бадмінтону 

Сумської області» з 2010 року (проведення та суддівство змагань, 

популяризація бадмінтону). 

 


