
 

24-25 лютого2017 року по запрошенню 

Федерації баскетболу України студенти та курсанти 

УДФСУ у кількості 250 осіб відвідали у київському 

Палаці спорту півфінальний та фінальний матчі 

Кубка України з  баскетболу.  

 

 

 

29 березня 2017р. була організована поїздка 

більше 200 студентів та курсантів до м. Київ в Палац 

спорту України на перегляд Міжнародного турніру по змішаним єдиноборствам ММА. 

 

07 квітня 2017р. на стадіоні 

Університету була проведена ранкова 

пробіжка в рамках святкування 

міжнародного дня спорту на благо миру та 

розвитку. 

 

 

 

 

13 

квітня 2017р. на стадіоні Університету за організації ННІ 

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 

відбулась першість ННІ права з баскетболу 3х3 серед 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання за 

програмою Спартакіади Університету з метою активізації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, 

популяризації здорового способу життя. 

 

 

 

20 квітня 2017 року за організації ННІ 

спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації і Профкому студентів та курсантів 

був проведений чемпіонат Університету 

ДФС України з волейболу серед студентів 

та курсантів. За результатами запеклої 

боротьби призові місця посіли: 

І місце – ННІ фінансів, банківської справи; 

ІІ місце – ННІ права; 

ІІІ місце – ННІ економіки, оподаткування та 

митної справи. 

 

22 квітня 2017р. на Центральному стадіоні м. 

Ірпінь "Чемпіон" за організації ННІ спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації і 

Ірпінської міської ради відбувся майстер клас з 

дзюдо Заслуженого майстра спорта України, 

чемпіона Параолімпійських ігор в Лондоні-2012, 

срібного призера Параолімпійських ігор в Ріо-де-



Жанейро-2016, студента Університету ДФС України Соловея Дмитра.   

 

 

19 травня 2017 р. в Університеті 

ДФС України відбулась відкрита лекція 

доктора філософії коледжу Гіват 

Вашингтон (Ізраїль) Нетіса Давіда на 

тему: «Інтеграція в навчанні розвитку 

фізичних якостей в масовому і змагальному 

спорті». 

 

 

 

25 травня 2017р. відбувся ХІІІ 

Всеукраїнського конкурсу телевізійних програм 

"Світ спорту 2017". На якому наш випускник, 

бронзовий призер чемпіонату світу, срібний 

призер чемпіонату Європи, срібний 

призер Олімпійських ігор, Заслужений майстер 

спорту України з вільної боротьби Валерій 

Андрійцев виборов Гран-прі за фільм "Валерій 

Андрійцев. Лист Чемпіона". 

 

 

26 травня 2017р. співробітники та 

викладачі ННІ спеціальної фізичної і бойової 

підготовки та реабілітації проводили 

профорієнтаційну роботу серед жителів міста 

Ірпеня на святкуванні 20-річчя Факультету 

податкової міліції. 

 

 

 

 

6-8 червня 2017р. було 

проведено Відкритий турнір з 

футболу Університету ДФС 

України серед юнаків 2007, 2008, 

2009 та 2010 років народження, 

який проходив під патронатом 

Відділення НОК України в 

Київській області та Ірпінської 

міської ради з нагоди Дня захисту 

дітей. В даному турнірі приймали 

участь 27 команд з Харкова, 

Сміли, Чернігова, Хмельницького, 

Житомира та інших регіонів України, загальна кількість учасників становила більше 500 

чоловік. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


17 червня 2017р. ННІ спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації 

на Олімпійському дні-2017 в м. Вишневе 

проводив профорієнтаційну роботу серед 

учасників, щодо навчання на спеціальність 

017 "фізична культура і спорт". Святкування 

Олімпійського дня-2017 в м. Вишневе, захід 

зібрав близько 2000 учасників та гостів. 

 

 

8 

липня 2017 

року ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації Університету державної фіскальної служби 

України гостинно прийняв Всеукраїнський семінар 

Української федерації хортингу на тему: «Хортинг - 

національний вид спорту України», який зібрав 

більше 35 представників обласних федерацій. 

 

 

1 вересня 2017р. була проведена 

ранкова лекція на тему "Університет 

крізь роки", "Тернистий шлях моєї 

Альмаматер", а також наш випускник, 

Заслужений майстер спорту України, 

срібний призер Олімпійських ігор-2012, 

к.н. з фізичного виховання і спорту 

Валерій Андрійцев розповів про свою 

історію, та про поєднання навчання та 

спорту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 вересня 

2017р.у парковій 



зоні Університету ДФС України ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації влаштували ранкову зарядку з нагоди Дня працівника культури і спорту. До 

зарядки долучилися кілька сотень людей, у тому числі, студенти, курсанти, а також 

ректор та науково-педагогічні працівники Університету.  

 

8 вересня 2017р. до дня фізичної 

культури та спорту України в Київській 

обласній адміністрації відбулося 

нагородження Почесними грамотами 

працівників ННІ спеціальної фізичної і 

бойової підготовки та реабілітації. 

 

 

 

 

3 жовтня 2017 року до Університету ДФС 

України завітав Голова Відділення НОК України 

в Київській області, почесний професор УДФС 

України Іван Панасович Куроченко для 

відзначення подяками та почесними 

грамотами співробітників Навчально-

наукового інституту спеціальної фізичної і 

бойової підготовки та реабілітації 

Університету за активну участь в організації та 

проведенні XIII Всеукраїнського конкурсу спортивних телевізійних програм «Світ 

спорту». 

 

19 жовтня 2017р. відбулася Спартакіада 

Університету ДФС України серед професорсько-

викладацького складу, студентів та курсантів. За 

підсумками Спартакіади Університету ДФС України:  

1 загальнокомандне місце зайняла команда факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції;  

2 загальнокомандне місце зайняла команда Ірпінського 

державного коледжу економіки та права;  

3 загальнокомандне місце зайняла команда ННІ 

фінансів, банківської справи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 жовтня 2017року на спорткомплексі Університету ДФС України ННІ СФБПР 

спільно з Профспілковим комітетом студентів УДФСУ було проведено першість ННІ 



фінансів, банківської справи з міні-футболу. 

В запеклій боротьбі та з масою позитивних емоцій перемогу здобув досвід: 

1 місце - збірна команда IV курсу «Ветеран»;  

2 місце - збірна команда II курсу "Гол";  

3 місце - збірна команда I курсу "Фінанси". 

 

 

10 листопада 2017 року була 

проведена чергова Асамблея відділення 

НОК України в Київській області. Була 

укладена угода між Відділенням НОК 

України в Київській області та 

Університетом про спільну співпрацю та 

розвиток спорту на Київщині, яка були 

підписана ректором П.В. Пашком та 

головою відділення І.П. Куроченком.  

 

13-14 листопада 2017 року ННІ 

спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації проводив Міжінститутську 

науково-практичну коференцію, на тему 

«Здоров'я і освіта в сучасній системі 

професійного розвитку особистості»  

 

 

 

16 листопада 2017 року на базі 

Університету Всеукраїнська футбольна 

асоціація студентів спільно з Київською 

обласною державною адміністрацією 

провели на базі Університету ДФС 

України молодіжний патріотичний 

фестиваль «Сила духу».  

У рамках цього заходу відбувся 

футбольний турнір серед студентських 

команд під назвою «Кубок патріотів»,  де 

наша футбольна команда виборола 

почесне II місце. 

 

 


