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2. Освіта та 

кваліфікація 

У 2012 р. закінчила Національний університет 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю 

«Спорт (біомеханіка спорту)». 

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеню кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту у Національному університеті 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю 

24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, тема 

дисертації «Удосконалення рухової структури 

техніки гребка кваліфікованих спортсменок у 

веслуванні академічному». 

Науковий керівник: к.пед.н., проф. Гамалій В.В. 

3. Підвищення 

кваліфікації 
 Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, 

сертифікат НВ № 02125094/041-18 БО, 16.11.2018 

 Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego o wspracie Uniwersytetu 

Kardynala Stefana Wyszynskiego, «Uczciwość 

akademicka», Warszawa, Poland, 22.03.-30.04.2021. 

(Сertyfikat № КW-300421/020) 

4. Міжнародний 

досвід  

Наукове стажування «Академічна доброчесність» на 

базі Вищого Семінаріуму Духовного університету 

UKSW, Варшава, 22.03-30.04.2021  
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3. Навчальні посібники  

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій: 

 Oksana Shynkaruk, Alina Ulan, Anna Bondar, Olena 

Iakovenko, Serhii Stroganov, Iurii Pavlenko, Ievgen 

Goncharenko, Kyrylo Krasnianskiy Left-Handed and 

Right-Handed Fencers in the International Sports 

Arena: Specifics of Their Competitive Activity and 

Features of Identification. Teorìâ ta Metodika 

Fìzičnogo Vihovannâ. 2020. 20(2). р. 59-67. (видання 

включене до міжнародної наукометричної бази 

Scopus) 

 Volodymyr Gamali1, Vladimir Potop, Anna Bondar, 

Svitlana Salnykova, Oksana Shynkaruk , Olena 

Shevchuk , Alina Ulan Improvement of the motor 

structure of the paddle technique of qualified female 

athletes in rowing. Journal of Physical Education and 

Sport ® (JPES). 2020. Vol. 20 (4). Art 263. p. 1944-

1949. (видання включене до міжнародної 

наукометричної бази Scopus) 

 Бондар А. Особливості просторової організації тіла 

у спортсменів різної кваліфікації при ударі по 

м’ячу в футболі. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

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

педагогічні  проблеми  фізичної  культури  (фізична  

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

О.В.Тимошенка. 2020. Випуск 5(126) 20. с. 20-23. 

(фахове видання) 

 Ільчишина В.В., Бондар А.А. Комп’ютерні 

технології тренування у баскетболі. Науковий 

часопис [Національного педагогічного 

університету імені МП Драгоманова]. Серія 15: 

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт). 2019. Вип. 6 (114)19. 

С.46-49. (фахове видання) 

 Бондар А.А., Ільчишина В.В. Розвиток 

координаційних здібностей у футболістів у 

закладах вищої освіти. Науковий часопис 

[Національного педагогічного університету імені 

МП Драгоманова]. Серія 15: Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і 



спорт). 2019. № 9(117)19. С.37-40. (фахове 

видання) 

 Бондар А.А., Ільчишина В.В. Сучасні підходи до 

удосконалення тактики гри у футбол у студентів 

ЗВО. Науковий часопис [Національного 

педагогічного університету імені МП 

Драгоманова]. Серія 15: Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт). 2019. №10(118)19. С.16-19. (фахове 

видання) 

 Ільчишина В.В. Бондар А.А., Баскетбол 3х3 як 

перспективний напрямок розвитку спорту у 

закладах вищої освіти. Науковий часопис 

[Національного педагогічного університету імені 

МП Драгоманова]. Серія 15: Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт). 2019. Вип.7 (115) 19. С.44-47. (фахове 

видання) 

 Гринчук А., Чехівська Ю. Застосування 

інноваційних технологій як засіб підвищення 

мотивації в студентів до занять фізичним 

вихованням. Науковий вісник Мелітопольського 

державного педагогічного університету: зб. наук. 

праць / ред. кол.: С.М. Прийма (голов. ред.) та ін.  

Мелітополь: Вид-во „Мелітополь”, 2018. (Серія 

„Педагогіка”; вип. 20 (1)). С. 145-150. (фахове 

видання) 

 Гринчук А.А., Чехівська Ю.С., Гуренко О.А. 

Удосконалення техніко-тактичної майстерності у 

студентів-баскетболістів у вищих навчальних 

закладах. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 6 (100). С. 85-89. 

(фахове видання) 

 Бондар А. Вплив швидкості переміщення рукоятки 

весла на рух човна в циклі гребка у веслуванні 

академічному. Спортивний вісник Придніпров'я. 

2015. № 1. С. 89-92. (фахове видання) 

 Бондар А. Критерії оцінювання технічної 

підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у 

веслуванні академічному. Теорія і методика 



фізичного виховання і спорту. 2015. № 1. С. 65-68. 

(фахове видання) 

 Бондар А. Удосконалення структури локомоції 

гребка у кваліфікованих спортсменок у веслуванні 

академічному. Молодь та олімпійський 

рух:Збірник тез доповідей VIII Міжнародної 

наукової конференції, 10-11 вересня 2015 

року[Електронний ресурс ]. Київ, 2015. С. 64-65. 

(фахове видання) 

 Гамалій В., А. Бондар Особливості кутових 

положень біоланок тіла спортсменок при 

виконанні гребної локомоції у веслуванні 

академічному. Спортивна наука України 

[Електронний ресурс ].  2015. № 4(68). С. 67-71. 

(фахове видання) 

 

7. Досвід роботи 2010-2014 р. – працювала тренером-викладачем з 

академічного веслування у ДЮСШ «Буревісник», м. 

Києві. 

2012-2015 р. – навчалася в аспірантурі у 

Національному університеті фізичного виховання та 

спорту, м. Києві. 

2013-2015 р. – працювала викладачем кафедри 

психології та педагогіки за сумісництвом в 

Університеті сучасних знань, м. Києві. 

2015-2016 р. – працювала викладачем на кафедрі 

спортивних ігор у Національному університеті 

фізичного виховання та спорту, м. Києві. 

З 2017 р. – розпочала працювати у Вінницькому 

торговельно-економічному інституті Київського 

національного торговельно-економічного 

університету старшим викладачем на кафедрі 

філософії та економічної теорії, згодом перейшла на 

кафедру фізичного виховання та спорту. 

З 2020 р. – переведена на посаду доцента кафедри 

фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ; 

З 2022 р. – переведена на посаду доцента кафедри 

фізичного виховання та спорту ВТЕІ ДТЕУ; 
 


