
  Довгань Олена Михайлівна – професор кафедри 

теоретико-біологічних основ фізичного виховання,  

кандидат біологічних наук. 

Народилася 8 вересня 1955 р. в с. Березовиці 

Тернопільського р-ну Тернопільської обл.  

У 1977 р. закінчила факультет фізичного 

виховання Тернопільського державного педагогічного 

інституту за спеціальністю «Вчитель фізичного 

виховання». Почала свою трудову діяльність у 1980 р. 

лаборантом кафедри медичної реабілітації, ЛФК і 

фізичного виховання Тернопільського державного 

медичного інституту. Упродовж 2005–2009 рр. – 

завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання. У 1992 р. затвердила 

тему кандидатської дисертації «Особливості росту і формоутворення кісток 

скелету і їх реадаптація в умовах гіпокінезії у адаптованого організму до 

гіперкінезії» на кафедрі анатомії людини Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського. Рішенням спеціалізованої вченої ради 

Харківського медичного університету МОЗ України від 27 квітня 1995 р. Довгань 

Олені Михайлівні присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук   

(спеціальність 14.03.01) – анатомія людини. 

Звання доцента отримала 5 жовтня  1996 р. У 2005 році перейшла на роботу 

в Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса 

Шевченка, де працює на посаді  завідувача кафедри теоретико - методичних  

основ фізичного виховання.  26 червня 2014 року рішенням Атестаційної колегії 

Довгань О.М. присвоєно вчене звання професора кафедри медико-біологічних 

основ фізичного виховання.  

Основний напрямок її наукових досліджень – морфофункціональні 

закономірності фізичного розвитку і працездатності студентів залежно від 

переважання типу автономної нервової системи. Під її керівництвом було 

захищено 3 кандидатських дисертації. 
 Співавтор посібників: «Анатомія людини у запитаннях та відповідях»    

(т.1-2,, 2002, 2004 р, гриф МОЗ України), «Функціональна анатомія» (2007 р., 

гриф МОН України) та підручника «Основи медичних знань та долікарської 

допомоги» (2012 р., гриф МОЗ України); автор посібника «Шляхи підвищення 

рівня фізичного стану студентів з ослабленим здоров’ям» (2012 р.), «Книга 

молодого вчителя фізичної культури». (2014 р.) , «Гігієна фізичного виховання і 

спорту» (2016 р.),  «Фізична культура учнів 5-9 класів» (2017 р.), «Методика 

викладання спортивно-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти фізичного 

виховання і спорту» 2017. Автор ряду  методичних вказівок до лабораторних 

занять: « Анатомія людини з основами спортивної морфології», «Фізична 

виховання з учнями спеціальної медичної групи»,  «Спортивна медицина», 

«Методи функціональної діагностики у фізичному виховання та спорті». 

У доробку Довгань О.М. понад 150 публікацій, які друкувалися в Україні, 

Росії, Білорусії, Японії, Польщі.  
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