Левандовська Любов Юріївна –
кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач.
Народилася 21 грудня 1987 року в
м. Кременець
Тернопільської
області.
Навчалася в Кременецькій загальноосвітній
школі I-ІІІ ст. № 1. Навчаючись у школі,
займалася у секціях кульової стрільби та
туризму.
У 2010 році закінчила з відзнакою
Кременецький
обласний
гуманітарнопедагогічний інститут імені Тараса Шевченка,
отримавши кваліфікацію вчителя фізичної
культури, керівника спортивних секцій,
організатора туристичної роботи; у 2011 р році
– магістратуру Рівненського «Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка Степана Дем’янчука» і здобула кваліфікацію
магістр фізичного виховання і спорту, викладач адаптивної фізичної
культури.
По завершенню навчання розпочала викладацьку діяльність у
Кременецькому
коледжі
Кременецького
обласного
гуманітарнопедагогічного інституту імені Тараса Шевченка. На посаді викладача
викладаю такі навчальні дисципліни — "Лікувальна фізична культура",
"Методика викладання в спеціальних медичних групах", "Теорія та методика
фізичного виховання", "Історія фізичної культури" та "Фізична культура".
Під керівництвом доцента, доктора наук з фізичного виховання і
спорту, завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту
Національного університету водного господарства і природокористування
Нестерчук Наталії Євгенівни у 2017 році захистила кандидатську дисертацію
у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення за темою «Диференціація фізичного
виховання підлітків з урахуванням психофізичних особливостей».
З 2017 року – старший викладач кафедри теоретико-методичних основ
фізичного виховання в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній
академії імені Тараса Шевченка. Викладає такі навчальні дисципліни:
менеджмент і маркетинг фізичного виховання в системі освіти, фізичне
виховання, проводить заняття з студентами спеціальної медичної групи, веде
секцію з ритмічної гімнастики і фітнесу.
Сфера наукових інтересів – диференціація фізичного виховання
школярів, розробка програми диференціації фізичного виховання підлітків.
Левандовська Л. Ю. приймає участь у міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах.

У науковому доробку більше 15 публікацій, у тому числі у
періодичному виданні Республіки Польща; науковому виданні, що входить
до наукометричної бази Scopus та Web of Science
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