
11 січня 2020 року в стінах Університету ДФС 

України відбувся Всеукраїнський конкурс Сузір'я 

хортингу 2019, спільно організований ННІ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ УДФСУ, ВГО 

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ та 

ВІДДІЛЕННЯМ НОК УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ.  

Захід зібрав представників з багатьох куточків 

України, які були ознайомлені з Університетом та напрямами, за якими майбутні 

абітурієнти можуть навчатися. 

 

12 грудня 2019 року у розрізі податкового 

конгресу "Управління публічними фінансами та 

проблеми забезпечення національної економічної 

безпеки" на базі Університету ДФС України 

адміністрацією ННІ СФБПР було організовано та 

проведено панельну дискусію"Перспективи розвитку 

єдиноборств в Україні", де 8 президентів федерацій 

єдиноборств, начальник Київського обласного 

відділення комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України А. І. Ільченко, керівник Київського 

обласного центру олімпійської підготовки В. М. Наумчук, голова громадської спілки 

діячів фізичної культури і спорту М. Д. Гончаренко, професор кафедри цивільного права 

та процесу УДФСУ, д. ю. н., професор А. М. Новицький та науково - педагогічні 

працівники Інституту обговорювали нагальні питання щодо перспектив розвитку 

єдиноборств в Україні.  

Співорганізаторами Конгресу виступили: Міністерство фінансів України, Відділення 

НОК України в Київській області, Вища школа економіки, менеджменту та публічного 

управління (Братислава, Словаччина), Університет Тулузи (Франція), Університет Генуї 

(м. Генуя), Опольський Університет, Adamas University (Індія), Universite de Toulouse. 

 

Цими вихідними в м. Бровари відбувся 

Всеукраїнський турнір з хортингу "Кубок честі" на 

якому Університет ДФС України представили 

вихованці тренера - викладача Центру студентського 

спорту ННІ спеціальної фізичної і бойової 

підготовки та реабілітації Юсіфова Р. З. та здобули 

наступних результатів: 

Лазаренко Данило- 63кг 1 место; 

Куга Максим-100кг 2 місце; 

Гришенко Денис- 64кг 4 місце; 

Відрашко Ян-70кг 4 місце. 

А також підчас турніру була проведена профорієнтаційна робота серед учасників та 

гостей змагань! 



5 грудня працівники ННІ спеціальної фізичної 

і бойової підготовки та реабілітації Університету 

ДФС України долучилися до проведення " 

Родинних естафет" серед викладачів, батьків та 

студентів Ірпінського державного коледжу 

економіки та права, а також долучилися до 

Всеукраїнського проекту під патронатом НОК 

України OLYMIC LAB за підтримки Відділення 

НОК України в Київській області. Про Олімпійські 

цінності та ідеали та власний олімпійський шлях студентам та присутнім розповів гість 

заходу Матвійчук Володимир, майстер спорту міжнародного класу з боксу, призер Європи 

та світу, учасник ХХХІ Олімпійських Ігор в Ріо, віце президент Київської обласної 

федерації боксу. 

22-24.11.2019 року в місті Біла Церква пройшов 

Всеукраїнський турнір з вільної боротьби О. Медведя 

серед юніорів де вихованці тренера - викладача 

Центру студентського спорту ННІ спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації 

Університету ДФС України М. В. Мигалюка, 

студенти УДФСУ та ІДКЕП здобули наступні 

результати: 

І місце - Владислав Остапенко (ІДКЕП); 

ІІІ місце - Іван Кравченко(УДФСУ). 

Вітаємо спортсменів та тренера з вдалим виступом, бажаємо подальших перемог! 

 

Викладачі кафедри хортингу та реабілітації 

ННІ СФБПР успішно пройшли підвищення 

кваліфікації: Довгань Н. Ю. доктор пед. наук, 

доцент, Гаврилюк В. О. канд. пед. наук, доцент, 

Короткова Т. П. канд. біологічних наук, доцент, 

Чаплигін В. П. канд. наук з фіз. вих. і 

спорту,доцент, Головащенко Р. В. канд. наук з фіз. 

вих. і спорту, доцент (за новими вимогами) 

 

В Університеті ДФС України розпочалась фінальна 

частина ХV Всеукраїнського конкурсу телевізійних 

спортивних програм "СВІТ СПОРТУ" за участі ректора 

УДФСУ П. В. Пашка та президента НОК України С. Н. 

Бубки, а також багатьох зірок спорту та 

телерадіомовлення. 

 



14 листопада в Університеті державної 

фіскальної служби України відбувся проект під егідою 

Національного олімпійського комітету 

України#OlympicLab, що проходить за партнерської 

підтримки The Coca-Cola Foundation. 

До студентів завітав студент - магістр ННІ спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації, 

український спортсмен-дзюдоїст, Заслужений майстер 

спорту України, учасник Олімпійських ігор у Ріо 2016 

Яків Хаммо. Першокурсникам, в рамках проекту #OlympicLab гість презентував модуль 

«Загальнолюдські та олімпійські цінності».З великою цікавістю та захопленням учасники 

слухали про розвиток олімпійського руху, періоди розвитку Олімпійських ігор та їх 

відродження, про атрибути Олімпійських ігор тощо. 

2 листопада 2019 року в Переяслав - 

Хмельницькому педагогічному університеті 

імені Г. Сковороди пройшов турнір з 

волейболу пам'яті видатного тренера О. О. 

Борисова! Даний захід відвідали заступник 

директора з навч.-метод. Роботи ННІСФБПР 

Ю. П. Сергієнко та заступник завідувача 

кафедри хортингу та реабілітації О. М. 

Лаврентьєв. Під час заходу ознайомили 

учасників з діяльністю Університетом ДФС України та провели профорієнтаційну роботу. 

 

28 жовтня  до святкування Всесвітнього дня 

дзюдо та долучаючись до акції "Посади дерево" з 

ініціативи ННІ спеціальної фізичної і бойової 

підготовки та реабілітації та підтримки 

Відділення НОК України в Київській області в 

Університеті ДФС України зявилася алея Сакур! 

На заході були присутні: Малинський І. Й. - 

член НОК України, директор ННІ СФБПР; Фокін 

О. Т. - проректор з адміністративно - 

господарської діяльності; Пілевич О. А. - директор ІДКЕП; Призери Олімпійських та 

Параолімпійських ігор, чемпіони Світу та Європи Балаян К., Соловей Д., Старкова О., 

Месаблішвілі Н., Месаблішвілі Р.; Федоров С. - президент Всеукраїнської федирації 

Хортингу, а також викладачі та студенти УДФСУ та 

ІДКЕП. 

23.10.19 р. професорсько-викладацький та 

студентський склад ННІ спеціальної фізичної і 

бойової підготовки та реабілітації Університету ДФС 

України долучилися до організації та проведення "ІІ 

КОЛЕЖАНСЬКИХ ЗАБАВ" серед студентів 

Ірпінського державного коледжу економіки та права. 

https://www.facebook.com/hashtag/olympiclab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXqjy4CzZNy7B8YXUtwZiIqDJ6eeIpalzqVTl1pgF0mMqNdRiwyMPCgIvxDxnnMspmC8KVhuf03Ynl9PdPPCdiiUmRaLDS32PRsZaP6IFW9bVtu_PZf-wBIFJvD3LVIcyaOBiELGwyzcGOV0i2SOJoqrw7CTvi9Bs-yEAn2C6pD74Swmz0VZZAm6wKwDSc03KLeO33SgAX8y2gc3mFAr7yFuazYFlA78QnHJq2UIWXoVnY8-qJNHtOBYoOe2qBmQdEU_-GXDZvBa22r-4AiecYX15W6G4LYBw&__tn__=%2ANK-R


Запеклі бої та яскраві враження під час Кубку 

України з бойового самбо серед   юнаків на 

спортивній арені УДФСУ! (06.10.19 р.) 

 

 

 

 

01.10.19 р. відбулася зустріч директора Навчально-

наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації Малинського Ігоря Йосиповича та керівництва 

Інституту з Президентом федерації бойового самбо України, 

Президентом Європейської федерації бойового самбо Велієвим 

Ельханом Назимовичем. В рамках співпраці з вищезазначеною 

організацією була проведена нарада, на якій обговорили 

подальший план розвитку ННІСФБПР. Саме такі зустрічі 

народжують креативні ідеї, наслідком яких є продуктивні дії. 

 

 

23.09.2019р. в залі засідань Комітету Верховної ради 

України з питань молоді і спорту відбувся круглий стіл під 

головуванням Першого заступника Комітету ВР України з 

питань малоді і спорту, народного депутата України Ж.В. 

Беленюка та Міністра соціальної політики України Ю.С. 

Соколовської на тему : «Національні спортивні федерації 

України та Верховна Рада України: формування нової державної 

політики у розвитку фізичної культури та спорті». 

Захід також відвідали представники Університету ДФС 

України: Ю.П. Сергієнко - заступник директора ННІСФБПР з 

навчально-методичної роботи та начальник Центру 

студентського спорту В. Ю. Гаєвий. 

Студентство Університету ДФС України та 

Ірпінського державного коледжу економіки та права 20 

вересня в спортивній та дружній атмосфері 

відсвяткували Міжнародний день студентського 

спорту! 

Подяка за підтримку: 

НОК УКРАЇНИ; ВІДДІЛЕННЮ НОК УКРАЇНИ В 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; КИЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 

ВІДДІЛЕННЮ КОМІТЕТУ З ФІЗЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МОН УКРАЇНИ. 

 



Ранок 12.09.19 р. в Університеті ДФС 

України пройшов під гаслом "В ЗДОРОВОМУ 

ТІЛІ ЗДОРОВИЙ ДУХ". До дня фізичної 

культури і спорту України, а також в рамках 

Всеукраїнського Олімпійського укроку за 

участі ректора Університету П. В. ПАШКА, 

професорсько-викладацького складу, студентів 

та курсантів пройшла ОЛІМПІЙСЬКА 

ЗАРЯДКА, яку провели тренери СК "Бойова 

жаба".  Подяка за підтримку даного заходу: 

НОК України ;Відділенню НОК України в Київській області ; СК Бойова жаба. 

 

Відбулася перша лекція для студентів гр. ФКБ-19-1 

(02.09.19 р.). 

 

 

 

 

24.06.2019 р. підчас зустрічі голови 

Державної податкової служби України Сергія 

Олексійовича Верланова з трудовим колективом 

Національного університету ДФС України була 

відзначена збірна команда НУДФСУ з футболу, 

яка посіла почесне ІІ місце на XVIII Чемпіонаті 

України з футболу серед закладів вищої освіти! 

Також подяками були відзначені :  

Колектив ННІ спеціальної фізичної і 

бойової підготовки та реабілітації за підготовку 

команди ; Генеральний директор будівельно - інвестиційної компанії ОРЛАН - ІНВЕСТ 

ГРУП Антон Мирончук за вагомий внесок в розвиток фізичної культури і спорту в 

Національному університеті ДФС України; Президент ФК "Кудрівка" Роман Солодаренко 

за вагомий внесок у розвиток футболу на Київщині та Національному університеті ДФС 

України. 

 

Студенти 1 курсу під час практичного 

заняття з хортингу. Навчаємо весело та емоційно!!  

(06.06.19 р.). 

 


