
Національний університет фізичного виховання і спорту України: 
 НУФВСУ - найбільший в Україні вищий навчальний заклад у 
сфері фізичного виховання і спорту. В ньому гармонійно поєднані 
підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації фахівців різного профілю, фундаментальні і 
прикладні наукові дослідження, результати яких активно 
впроваджуються в практику, ефективна спортивна діяльність, 
вершиною якої є підготовка спортсменів високого класу, та 
багатогранне міжнародне співробітництво з численними партнерами в 
Україні та інших державах світу. Серед вихованців вузу – чимало 
олімпійських чемпіонів, знаних діячів сфери фізичного виховання, 
фізичної культури і спорту; 
 В університеті функціонує 21 кафедра. Кафедри об'єднані 
чотирма факультетами. Крім того, в університеті функціонує Центр 
підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, який здійснює 
підготовку фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»; 

 У НУФВСУ працюють декілька наукових шкіл, аспірантура і 
докторантура. Університет має потужний науково-педагогічний 
колектив, здатний успішно вирішувати завдання, які стоять перед ним 
як національним закладом освіти. При університеті діють дві 
спеціалізовані вчені ради із захисту дисертаційних робіт; 

 До складу НУФВСУ входять: Івано-Франківський коледж 
фізичного виховання, Центр спортивної травматології, Науково-
дослідний інститут НУФВСУ, Центр олімпійських досліджень і 
олімпійської освіти, спеціалізоване видавництво «Олімпійська 
література», навчально-оздоровчий комплекс «Олімпійський стиль», 
спортивний комплекс «Олімп», вело-лижна база в Голосіївському 
лісопарку, веслувальна база на Дніпрі; 

 Університет плідно співпрацює з Міжнародним олімпійським 
комітетом, Міжнародною олімпійською академією, Всесвітньою 
радою зі спортивної науки і фізичного виховання та іншими 
міжнародними організаціями, є членом Європейської мережі 
спеціальних вищих навчальних закладів, підтримує тісні зв'язки із 
провідними навчальними закладами та науковими центрами сфери 
фізичного виховання і спорту різних країн Європи, Азії, Північної і 
Південної Америки. 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту: 
Понад 80 років біографії кафедри надзвичайно багаті на 

різноманітні події, а колектив по праву належить до числа кращих у 
Європі. 

На кафедрі сформована і плідно працює школа підготовки 
тренерів з видів спорту, наукових працівників. Висококваліфіковані 
спеціалісти готуються не тільки для потреб України, а і для десятків 
країн Азії, Європи, Африки, Америки. 

У різні роки на кафедрі підготовлено велику кількість наукових 
працівників: докторів та кандидатів наук, заслужених тренерів СРСР 
та України, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, чемпіонів світу 
та Європи, заслужених майстрів спорту, таких як: Денис Готфрід, Ігор 
Разорьонов, Артем Удачин (важка атлетика), Михайло Шахов, 
Олександр Колчинський, В'ячеслав Олійник, Ельбрус Тедеєв, Заза 
Зазіров, Андрій Калашников, Тарас Данько, Валерій Андрійцев, Жан  
Беленюк (боротьба), Віктор Налейкін, Лариса Соловйова 
(пауерліфтинг), Олександр Белоус (бодібілдинг), Вадим Гутцайт 
(фехтування), Денис Берінчик (бокс), Віра Місевіч (кінний спорт), 
Дмитро Монаков (стрільба стендова), Іван Дерюгін (сучасне 
п’ятиборство), Руслан Машуренко, Володимир Сорока (дзюдо) та 
багато інших. 

Ми відкриті для всіх, кого цікавить перспектива здобути належну 
освіту європейського рівня. 

Колектив кафедри 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту  
Здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавра зі 

спеціалізації «Тренерська діяльність в обраному виді спорту». 
Підготовка фахівців зазначеного профілю здійснюється за видами 
спорту: бодібілдинг, бокс, боротьба, важка атлетика, гирьовий 
спорт, дзюдо, кікбоксінг, кінний спорт, стрільба, пауерліфтинг, 
сучасне п’ятиборство, східні єдиноборства, фехтування 

Студенти мають можливість отримати ґрунтовні знання, опанувати 
різноманітні загальні та спеціальні дисципліни, стають, відповідно до 
обраної спеціалізації, висококваліфікованими викладачами фізичного 
виховання, тренерами. 

Після закінчення навчання видається диплом державного зразка із 
зазначеної кваліфікації. 

Кращим випускникам надається право отримати поглиблену 
підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр.  

Особи, які мають кваліфікацію Магістр отримують право на вступ 
до аспірантури університету. 

У програмі навчання: 
 спеціально-теоретичні дисципліни (тренерська діяльність в 
обраному виді спорту, теорія та методика фізичного виховання, 
олімпійський та професійний спорт та ін.); 
 спеціально-практичні дисципліни (практикум зі спортивного 
вдосконалення та ін.); 
 медико-біологічні дисципліни (анатомія та фізіологія людини, 
біомеханіка, біохімія, спортивна медицина та ін.); 
 гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (філософія, 
педагогіка, психологія, іноземні мови та ін.). 

Професійну майстерність студенти набувають у процесі практики у 
дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-
юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, школах вищої 
спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки, 
національних збірних командах, спортивних клубах, фітнес центрах. 
Студенти беруть участь у змаганнях та масових спортивних заходах. 

В університеті надаються широкі можливості для науково-
дослідної роботи.  
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Сферою діяльності випускників є: 

 дитячо-юнацькі спортивні школи; 
 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи 

олімпійського резерву; 
 ліцеї та училища фізичної культури; 
 школи вищої спортивної майстерності; 
 центри олімпійської підготовки; 
 національні збірні команди; 
 науково-дослідні установи та комплексні наукові 

групи з виду спорту; 
 спортивні клуби, фітнес центри; 
 загальноосвітні школи, технікуми; 
 вищі навчальні заклади. 

 
Умови прийому: вступники на денну і заочну форму 

навчання з видів спорту повинні мати відповідну 
спортивну підготовку не нижче ІІ спортивного розряду з 
обраного виду спорту. 

Члени національних збірних команд України з 
олімпійських видів спорту мають можливість навчатися за 
індивідуальним графіком. 

На заочну форму навчання приймаються особи, які 
працюють у галузі фізичного виховання і спорту, а також 
особи, які бажають отримати другу вищу освіту, із 
зазначених вище спеціалізацій. 

Термін навчання за денною формою - 4 роки, за 
заочною формою - 5 років, післядипломна перепідготовка 
на базі вищої освіти) - 3 роки. 

Навчання здійснюється за державним замовленням або 
за кошти фізичних і юридичних осіб. 

 
 

 
  



Конкурсний відбір здійснюється: 
за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти, 
виданий у 2019, 2020 та 2021 роках з української мови і літератури, 
біології, середнім балом документа про повну загальну середню 
освіту та конкурсу творчих здібностей з обраного виду спорту. 

З нормативними вимогами до вступних випробувань з фізичної 
підготовленості можна ознайомитися на Web-site:  
www.uni-sport.edu.ua  

До заяви додаються: документ про середню освіту з додатком 
(оригінал, копія); сертифікати Українського центру оцінювання якості 
освіти, виданий у 2019, 2020 та 2021 роках; класифікаційний квиток 
чи залікова книжка спортсмена або офіційні документи, що 
підтверджують спортивні досягнення; медична довідка (форма 086-о); 
4 кольорові фотокартки 3х4; копія паспорту; паспорт, військовий 
квиток або приписне свідоцтво - подаються особисто. 

 
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Сьогодні на кафедрі працюють найкращі викладачі, тренери 

 
         Коробейніков Георгій Валерійович – зав.кафедри, д.б.н., 
професор, майстер спорту СРСР (греко-римська боротьба). заслужений 
діяч науки і техніки України. 

Данько Григорій Володимирович - професор, к.н. з фіз. вих., 
майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України 
(вільна боротьба). 

Олешко Валентин Григорович - професор, д.н. з фіз. вих. (важка 
атлетика). 

Павленко Юрій Олексійович - професор, д.н. з фіз. вих., майстер 
спорту СРСР (сучасне п’ятиборство, кінний та стрілецький спорт). 

Костюченко Василь Іванович - ст. викладач, майстер спорту 
СРСР, заслужений тренер України (греко-римська боротьба). 

Шевельов Іван Петрович - ст. викладач, майстер спорту СРСР 
(східні єдиноборства). 

Аксютін Віктор Володимирович - ст. викладач, заслужений 
майстер спорту (кікбоксинг). 

Григоренко Олександр Валерійович - ст. викладач, кандидат у 
майстри спорту (греко-римська боротьба). 

Штанагей Дмитро Вікторович – ст. викладач, майстер спорту 
України (бокс, кікбоксінг).  

Єгупов Микола Владленович – доцент, к. філ. наук, майстер 
спорту СРСР (сучасне п’ятиборство, кінний та стрілецький спорт). 

Васильєв Вадим Дмитрович – викладач кафедри (східні 
єдиноборства). 

Бурлака Роман Леонідович – викладач кафедри, майстер спорту 
СРСР (вільна боротьба).  

Применко Олександра Миколаївна – викладач кафедри, майстер 
спорту України (фехтування). 

Деха Наталія Михайлівна – викладач кафедри, майстер спорту 
України (важка атлетика). 

Білова Валентина Іванівна – ст. викладач, майстер спорту МС 
міжнародного класу (таїландський бокс) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, НУФВСУ, корпус 
№1, №3, кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту. 

Тел./факс: 044 287 - 02 - 01  
 

Web-site: www.uni-sport.edu.ua E-mail: pk_nupesu@i.ua 
Тел. приймальної комісії: 044 287 - 04 - 91  
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