Банах Володимир Ігорович – кандидат наук з
фізичного виховання та спорту, доцент кафедри,
кандидат в майстри спорту України зі стрибків на
лижах з трампліна. Займався стрибками на лижах з
трампліна у Кременецькій спеціалізованій дитячоюнацькій спортивній школі. Учасник міжнародних
і Всеукраїнських змагань та призер юнацьких
змагань зі стрибків на лижах з трампліна. У 2004 р.
закінчив Львівський державний інститут фізичної
культури в м. Львів і отримав кваліфікацію тренеравикладача. У 2005 р. закінчив магістратуру
Львівського державного університету фізичної
культури,
здобув
кваліфікацію
магістра
олімпійського і професійного спорту, викладача
ВНЗ. По завершенню спортивної кар’єри розпочав викладацьку діяльність у
Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті ім. Тараса
Шевченка.
У 2006 р. вступив до аспірантури Львівського державного університету
фізичної культури на заочну форму навчання. У 2013 р. захистив кандидатську
дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету
фізичної культури зі спеціальності 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт
за темою „Удосконалення техніки відштовхування у стрибках на лижах з
трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки”. Сфера наукових
інтересів – теорія і методика підготовки спортсменів у лижному спорті, аспекти
фізичного виховання студентської молоді засобами фізичної культури. На
посаді доцента кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання
викладає такі навчальні курси – „Біомеханіка та спортивна метрологія”,
„Адаптативне фізичне виховання”, „Лижний спорт з методикою викладання”.
Здійснює керівництво студентською науковою роботою.
У науковому доробку понад 60 публікацій, близько 30 у фахових
наукових виданнях, у тому числі співавтор навчальних посібників „Книжка
молодого вчителя фізичної культури” з грифом „Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України” (Лист МОН України No 1/11 – 7191 від
14.05.2014). „Гігієна фізичного виховання”,. „Гігієна фізичного виховання і
спорту”, „Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у закладах
вищої освіти фізичного виховання і спорту”.
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