
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. 
Очолює кафедру спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

НУФВСУ Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-

кореспондент Української академії наук, академік Академії наук 

вищої школи України, почесний працівник фізичної культури і спорту 

України, член наукової комісії Міжнародної федерації боротьби 

(United World Wrestling). Кафедра спортивних єдиноборств та 

силових видів спорту налічує 4 докторів наук, 5 професорів, 4 

кандидатів наук, 4 доцентів. Кафедра продовжує традиції, які були 

закладені Миколою Лапутіним, Сергієм Матвєєвим, Тарасом 

Дубовенко Валентином Фетісовим, Валентином Олешко, 

Олександром Пуцовим, Григорієм Данько. За роки існування кафедри 

професорами та доцентами було підготовлено понад 20 кандидатів та 

докторів наук. Кафедра має тісні міжнародні наукові зв’язки із 

провідними фахівцями галузі з США, Німеччини, Хорватії, Китаю, 

Узбекистану, Казахстану, Грузії, Білорусі, Ірану, Польщі, Болгарії, 

Молдови, Румунії, Угорщини, Франції, Туреччини. Працівники 

кафедри приймають участь у науково-методичному забезпеченні 

Олімпійських збірних команд України з фехтування, греко-римської 

вільної та жіночої боротьби, боксу. Науково-педагогічними 

працівниками кафедри підготовлено на останні 10 років понад 10 

наукових монографій, підручників та навчальних посібників, більш 

ніж 500 наукових статей, в ому числі у журналах, що входять до 

міжнародних науково метричних баз Scopus та Web of Science. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри є членами 

спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, а також членами 

редакційних колегій журналів НУФВСУ «Спортивна медицина», 

«Наука в олімпійському спорті», «Теоріяі методика фізичного 

виховання». Якщо Ви маєте бажання підвищити свою кваліфікацію та 

отримати сучасний рівень магістерської підготовки для майбутньої 

професійної кар’єри; якщо Ви хочете здобути другу вищу освіту в 

галузі фізичної культури і спорту, із поглибленим вивченням 

фундаментальних основ технології тренувального процесу у 

спортивних єдиноборствах;якщо Вам до вподоби науковий системний 

підхід до пошуку новітніх шляхів удосконалення тренувального 

процесу у спортивних єдиноборствах, якщо Ви хочете зустрітися із 

справжніми професіоналами, які допоможуть у професійному 

зростанні, Вам треба йти до магістратури кафедри спортивних 

єдиноборств та силових видів спорту. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту  
 

Запрошуємо до навчання у магістратурі 
за напрямомпідготовки: 

«Система підготовки спортсменів у спортивних єдиноборствах» 
(017 - «Фізична культура і спорт») 

Підготовка фахівців здійснюється на кафедрі спортивних 
єдиноборств та силових видів спорту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» «Система підготовки спортсменів у спортивних 
єдиноборствах»). 

Термін навчання на денній формі складає 1,5 року. 
Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули 

ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста) за будь-якоюспеціальністю. 

Процес магістерської підготовки забезпечується досвідченим 
викладацьким складом кафедри спортивних єдиноборств та силових 
видів спорту НУФВСУ. 

Програма навчання включає дисципліни: «Сучасні технології 
підготовки кваліфікованих спортсменів у єдиноборствах», «Технології 
розвитку рухових якостей та фізична підготовка спортсменів 
єдиноборців», «Науково-методичне забезпечення спортивної 
підготовки кваліфікованих спортсменів у єдиноборствах», 
«Психологічна підготовка та супровід змагальної та тренувальної 
діяльності у спортивних єдиноборствах», «Контроль технічної 
підготовленості в єдиноборствах», «Сучасні тренди розвитку 
олімпійських видів єдиноборств», «Актуальні аспекти суддівської 
діяльності у єдиноборствах» 

фундамент
тренувального процесу у спортивних єдиноборствах, основи 
наукових досліджень у спорті вищих досягнень

використані у тренувальній олімпійських та не олімпійських 
спортивни

університетських та всеукраїнських конференціях, 
олімпіадах, семінарах, конгресах. Та мають можливість 
приймати участь у міжнародних програмах академічної 
мобільності за програмою Erasmus+

Протягом навчання на магістранти отримують 
фундаментальні знання про технологію побудови 
тренувального процесу у спортивних єдиноборствах, основи 
наукових досліджень у спорті вищих досягнень 

Отримані знання та практичні навички можуть бути 
використані у тренувальній олімпійських та не олімпійських 
спортивних єдиноборств 

Магістранти беруть участь в кафедральних, 
університетських та всеукраїнських конференціях, 
олімпіадах, семінарах, конгресах. Та мають можливість 
приймати участь у міжнародних програмах академічної 
мобільності за програмою Erasmus+ 

 
 
 
 

 
 

 
 
  



Умови прийому: 
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови (ЄВІ)   з 11 травня по 03 червня 

Прийом документів здійснюється в електронній формі з 15 по 

23 липня. 

Проведення основної сесії ЄВІ з іноземної мови – 30 червня. 

З нормативними вимогами та правилами вступу можна 
ознайомитися на Web-site: www.uni-sport.edu.ua  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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). 

Радченко Юрій Анатолійович – доцент, к.н. з фіз. вих., 
майстер спорту СРСР, заслужений тренер України, президент 
Федерації рукопашного бою України. 

Латишев Микола Вікторович – доцент, к.н. з фіз. вих. 
Юхно Юрій Олександрович доцент, к.н. з фіз. вих., 

заслужений тренер України. 
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  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КАФЕДРА 
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ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА 
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КАФЕДРА СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ 
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