
Рухайся більше – проживеш довше! 
 Народна мудрість 

ННІ спеціальної фізичної і 
бойової підготовки та 

реабілітації 



Запрошуємо на навчання! 

НАШІ КОНТАКТИ: 

08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. 

Садова 53, каб.103 

Тел.:+38(099)215-06-08 

         +38(04597)5-73-96 



Заступник директора з навчально-методичної 

роботи – кандидат педагогічних наук, 

Заслужений тренер України, майстер спорту 

України міжнародного класу Єрьоменко Е.А. 

Заступник директора з виховної роботи –

 Гулай В.С.  

Професорсько-викладацький склад інституту: 1 доктор 

наук, 2 професори, 5 доцентів, 10 кандидатів наук та 5 

старших викладачів. 

У структуру інституту входить кафедра хортингу та 

реабілітації, кафедра фізичного виховання, спорту та 

здоров’я людини і Центр студентського спорту (до складу 

якого входить відділ підготовки водіїв транспортних 

засобів), а також навчально-наукова лабораторія фізичної 

реабілітації та ерготерапії. 

Малинський Ігор Йосипович - директор ННІ СФБПР, кандидат наук  з 

фізичного виховання та спорту, професор, Заслужений тренер 

України,  Заслужений працівник фізичної культури і спорту України 

КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТУ 



Сучасна матеріально-технічна база 

СТАДІОН 

 ЗАЛ ЛФК 

ЗАЛ АЕРОБІКИ 

ЗАЛ ЄДИНОБОРСТВ 

ЗАЛ ХОРТИНГУ 

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ 

ІГРОВИЙ ЗАЛ 

КАБІНЕТ МАСАЖУ 



До складу інституту входять 2 кафедри: 

• Кафедра фізичного виховання, спорту 

та здоров`я людини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Кафедра хортингу та реабілітації 

Колос Микола Анатолійович - завідувач 

кафедри фізичного виховання, спорту та 

здоров`я людини,  к. наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент, 

майстер спорту України, Заслужений 

тренер України. 

Бойко Валерій Федосійович - 

завідувач кафедри  хортингу та 

реабілітації, кандидат педагогічних 

наук, професор, майстер спорту 

СРСР міжнародного класу, 

Заслужений тренер УРСР, 

Заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України. 



Навчальна робота 

ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) 
РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) 
РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Спеціалізація  
«Тренер з виду спорту» 

Спеціалізація  
«Фітнес і рекреація» 

ЗА НАПРЯМКАМИ 

• ТРЕНЕР З ЄДИНОБОРСТВ 
• ТРЕНЕР З ІГРОВИХ ВИДІВ 

СПОРТУ 
• ТРЕНЕР З ТАНЦЮВАЛЬНИХ 

ВИДІВ СПОРТУ 
• ТРЕНЕР З ХОРТИНГУ 

• ТРЕНЕР З ФІТНЕСУ 

Мають право працювати 
викладачами в закладах 

вищої освіти, а також 
займати керівні посади в 

структурі фізичної культури і 
спорту 

Спеціальність «Фізична культура і спорт» 

 



Наука і спорт 

Круглий стіл  

"Актуальні питання 

психофізиології, ерготерапії, 

біофізичної медицини та 

реабілітації" 
Круглий стіл 

 "Перспективи розвитку єдиноборств в Україні" 

ІІ Міжнародна науково - 

практична конференція  

"Хортинг національний вид 

спорту України : олімпійська 

перспектива" 
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На базі спортивного комплексу Університету 
функціонує Центр студентського спорту, 
який забезпечує роботу 22 секції з наступних 
видів спорту: вільна боротьба, дзюдо, самбо, 
бойове самбо, футбол, хортинг, тейквон-до, 
фут-зал, пауерліфтинг, військово-спортивне 
багатоборство, гирьовий спорт, армреслінг, 
бокс, настільний теніс, регбі, карате-
кіокушинкай, аеробіка, стрітбол, волейбол, 
спортивний туризм, шахи, шашки, фрі-файт. 

 Також в структурі Центру функціонує 

Відділ підготовки водіїв категорії «В», де 

навчання можуть пройти студенти, 

курсанти та працівники Університету. 

Термін навчання складає два місяці, в які 

входять теоретичний та практичний курс 

навчання. Навчальний процес у Відділі 

забезпечують кваліфіковані викладачі та 

інструктора з навчання водінню. 

ДЗЮДО 

БОГАТИРСЬКЕ БАГАТОБОРСТВО 

ПАРАОЛІМПІЙСЬКИЙ ЖИМ 

ГАНДБОЛ 

БОЙОВЕ САМБО 

САМБО 

БОКС 

ВІЛЬНА ТА ГРЕКО-РИМСЬКА  

БОРОТЬБА 

ФУТБОЛ 

TAEKWON-DO ITF  

РЕГБІ 

ХОРТИНГ 



Спортивне життя 

Легкоатлетичний забіг 1 миля 

  

Відкритий чемпіонат Ірпінського 

регіону і НУДФСУ з легкої атлетики 
Всеукраїнський турнір з дзюдо серед спортсменів з 

порушенням слуху, присвячений пам’яті Героя України, 

майстра спорту України міжнародного класу Дмитра 

Максимова 

Майстер-класи, показові виступи з дзюдо,  

хортингу та фітнес-зарядка в МДЦ "Артек" 

Кубок Ірпеня зі змішаних єдиноборств ММА 

пам'яті воїнів АТО 

Щорічна Олімпійська зарядка 

«Олімпійський день- 2019» 



Гордість Університету 

ОЛІМПІЙЦІ 
Добринська Наталія – заслужений майстер спорту України з легкоатлетичного семиборства, чемпіонка Олімпійських ігор-2008 

Семеренко Валенти́на – заслужений майстер спорту України з біатлону, чемпіонка Олімпійських ігор-2014, чемпіонка та чотириразова призерка чемпіонатів світу, переможниця та 

призерка етапів Кубка світу 

Андрійцев Валерій – заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, срібний призер Олімпійських ігор-2012, учасник Олімпійських ігор-2016, чемпіон світу, чемпіон та призер 

Європи, бронзовий призер Європейських ігор, переможець багатьох міжнародних гран-прі, багаторазовий чемпіон України та володар Кубка України 

Щуренко Роман – заслужений майстер спорту України зі стрибків у довжину, бронзовий чемпіон Олімпійських ігор-2000 

Юрченко Денис – заслужений майстер спорту України зі стрибків із жердиною, бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 

Третяк Владислав – заслужений майстер спорту України з фехтування на шаблях, бронзовий чемпіон Олімпійських ігор-2004 

Юрков Олександр – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор-2000, володар Кубка Європи, срібний призер чемпіонату Європи, 

рекордсмен України із семиборства, чемпіон України та відкритого чемпіонату Франції-2001 

СОРОКА Володимир – майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, дворазовий призер чемпіонату світу, учасник літніх Олімпійських ігор в Лондоні 

Лисенко Руслан – майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, учасник ХVІІІ, ХІХ, ХХ зимових Олімпійських ігор з біатлону 

Біланенко Олександр – майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, учасник ХІХ, ХХ, ХХІ зимових Олімпійських ігор з біатлону 

 Шевченко Валентина – заслужений майстер спорту України з лижних перегонів, учасниця ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ  зимових Олімпійських ігор  

 Хвостенко Оксана – заслужений майстер спорту України з біатлону, учасниця ХІХ, ХХ, ХХІ зимових Олімпійських ігор 

 Демченко Володимир – майстер спорту України міжнародного класу, учасник ХХVІІ літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики (біг на 400 м) 

 Михайленко Володимир – майстер спорту України міжнародного класу, учасник ХХVІІІ літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики (десятиборство) 

 Щуренко Тетяна – майстер спорту України міжнародного класу, учасниця ХХVІІІ літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики (семиборство) 

 Акуленко Юлія – майстер спорту України міжнародного класу, учасниця ХХVІІІ літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики (семиборство) 

Ошаров Віталій – майстер спорту України міжнародного класу, учасник ХХVІІІ літніх Олімпійських ігор з фехтування (шпага) 

 Прима Роман – майстер спорту України міжнародного класу, учасник ХІХ зимових Олімпійських ігор з біатлону 

 Коробейніков Олексій – майстер спорту України міжнародного класу, учасник ХХ, ХХІ зимових Олімпійських ігор з біатлону 

 Чумак Дмитро – майстер спорту України міжнародного класу, учасник ХІХ літніх Олімпійських ігор з фехтування (шпага) 

 Максимов Дмитро (17.11.1994 – 19.02.2014) — спортсмен-дефлімпієць, загинув під час Євромайдану. Герой України. Майстер спорту України міжнародного класу, срібний та 

бронзовий призер з дзюдо Дефлімпійських ігор у Софії 2013 року. Бронзовий призер чемпіонату світу зі східних єдиноборств серед глухих. Нагороди: Звання Герой України з 

удостоєнням ордена «Золота зірка» (21.11.2014, посмертно), орден «За заслуги» III ст. (03.12.2013), медаль «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП, червень 2015, 

посмертно). 

 Бондар Яна Русланівна – майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, чемпіонка світу з біатлону, учасниця Олімпійських ігор-2014 

Юрченко Денис Андрійцев Валерій Семеренко Валентина Максимов Дмитро Сорока Володимир 



Наші чемпіони 

КАЧАН Вадим – срібний призер чемпіонату світу з хортингу, чемпіон України, володар Кубка України 

ТОНОЯН Размік – майстер спорту України міжнародного класу з самбо, срібний призер Всесвітньої універсіади, бронзовий призер Європейських ігор, призер чемпіонату Європи, переможець багатьох міжнародних гран-прі, 

багаторазовий чемпіон України та володар Кубка України 

АМОСОВ Ярослав – заслужений майстер спорту України з бойового самбо, триразовий чемпіон світу, чемпіон Євразії, дворазовий чемпіон Європи, переможець багатьох міжнародних турнірів, багаторазовий чемпіон України 

та володар Кубка України 

ПАРУБЧЕНКО Дмитро – заслужений майстер спорту України з бойового самбо, дворазовий чемпіон Світу, чемпіон Євразії, дворазовий чемпіон Європи, переможець багатьох міжнародних турнірів, багаторазовий чемпіон 

України та володар Кубка України 

ПАРУБЧЕНКО Владислав – майстер спорту України міжнародного класу з бойового самбо, дворазовий срібний призер чемпіонату світу, дворазовий чемпіон Європи, переможець багатьох міжнародних турнірів, багаторазовий 

чемпіон України та володар Кубка України 

ОДНОРОГ Євген – майстер спорту України міжнародного класу з фрі-файту, чемпіон світу, чемпіон Європи, переможець багатьох міжнародних турнірів, багаторазовий чемпіон України та володар Кубка України 

ДУБОВІК Марія – майстер спорту України міжнародного класу з taekwon-do ITF, чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи, переможець багатьох міжнародних турнірів, багаторазова чемпіонка України та володарка 

Кубка України 

КОГУТ Олександра – заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, призерка чемпіонатів світу та Європи 

СТАРКОВА Олександра – майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи 

ХОЦЯНІВСЬКИЙ Олександр – майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи, переможець багатьох міжнародних гран-прі, багаторазовий чемпіон 

України та володар Кубка України 

ДІДИК Ігор – майстер спорту України міжнародного класу з греко-римської боротьби, чемпіон світу з греко-римської боротьби серед молоді 

Бережний Дмитро – майстер спорту України з дзюдо, переможець та призер чемпіонатів та кубків світу, багаторазовий чемпіон України 

КАПІТОНЕНКО Роман – заслужений майстер спорту України з боксу, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, абсолютний чемпіон України турніру найсильніших боксерів України 

СТРАХОВСЬКИЙ Андрій – майстер спорту України з тхеквондо, срібний призер V літньої Універсіади, переможець і призер міжнародних змагань, неодноразовий чемпіон України, володар Кубка України 

ТУХМАЧОВА Анастасія – майстер спорту України міжнародного класу з самбо, майстер спорту України з дзюдо, дворазова чемпіонка світу з самбо, триразова чемпіонка Європи з самбо, призерка першості Європи з дзюдо, 

чемпіонка та призерка чемпіонатів України з дзюдо та самбо 

ТУМАНЯН Самвел – володар кубку Світу по ММА 

СОТІН Володимир – майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу WPKA, чемпіон світу, багаторазовий чемпіон України 

РЕВЕНКО Владислав – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, срібний чемпіон світу зі стрибків з жердиною серед юніорів 

ІГНАТЕНКО Яна – майстер спорту України з карате, неодноразова чемпіонка світу та Європи 

НОВІКОВ Олег – майстер спорту України міжнародного класу з карате, чемпіон світу 

ПАВЛЕНКО Ольга – заслужений майстер спорту України з кікбоксингу, дворазова чемпіонка світу з кікбоксингу 

АНДРІЙЧУК Олександр – майстер спорту України міжнародного класу з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, неоднаразовий чемпіон України та володар Кубка України 

БАБІЧ Анна – кандидат у майстри спорту України з карате кіокушинкай, дворазова бронзова призерка чемпіонату світу, призерка чемпіоната Європи та Кубка Євразії 

БАБОНЬКА Євген – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібний призер чемпіонату світу, призер чемпіонатів України 

ГИЧКО Ігор – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, неодноразовий призер чемпіонатів України 

ГОДИМЧУК Вікторія - майстер спорту України міжнародного класу з хортингу, чемпіонка світу з хортингу, багаторазова чемпіонка України 

ГОРОБЕЦЬ Олена – заслужений майстер спорту України з кікбоксингу, чемпіонка світу та Європи, багаторазова чемпіонка України 

ДАНИЛЬЧЕНКО Сергій (помер) – майстер спорту України міжнародного класу з військово-спортивних багатоборств, триразовий чемпіон світу, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України та володар Кубка України 

ДУЛЯНИЦЬКИЙ Юрій – майстер спорту України міжнародного класу з гирьового спорту, п’ятиразовий чемпіон світу, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон України 

ДЕДУСЬ Максим – майстер спорту України з гирьового спорту, триразовий чемпіон Світу, рекордсмен України та світу, багаторазовий чемпіон України 

ЗАГУМЕННИЙ Кирило – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібний призер чемпіонату світу, багаторазовий призер чемпіонатів України та Кубка України 

ІЛЬЧЕНКО В’ячеслав – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, багаторазовий призер чемпіонатів України та володар Кубка України 

КОСТРІЦА Катерина – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка  України 

ЛАНКІН В’ячеслав – майстер спорту України міжнародного класу з військово-спортивних багатоборств, дворазовий срібний призер чемпіонату світу, призер чемпіонату та Кубка України 

МАКАРЕНКО Андрій – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України 

МАМОНТОВ Олександр – майстер спорту України з військово-спортиних багатоборств, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, дворазовий чемпіон Європи, володар Кубка України 
 



  

Наші чемпіони 

МАРЦИШЕВСЬКИЙ Андрій – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу, багаторазовий чемпіон України,  володар Кубка 

України 

НОСАЧ Ігор – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, чемпіон України, призер чемпіонатів  України 

ОБРАЗЕНКО Юрій – кандидат у майстри спорту України з  військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, багаторазовий призер чемпіонатів України 

ОГОРОДНІКОВА Ірина – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу, чемпіонка України 

ПАНЧИШАК Анастасія – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіонка світу та призерка чемпіонатів України 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Сергій – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, майстер спорту України з хортингу, чемпіон світу з хортингу, багаторазовий чемпіон України, володар 

Кубка України 

РОССОЛОВСЬКИЙ Сергій – майстер спорту України з кікбоксингу, чемпіон світу 

РЯБКО Роман – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібний призер чемпіонату світу, призер чемпіонатів України 

САВИЦЬКИЙ Володимир – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу, багаторазовий призер України, володар Кубка України 

СЕМЕНЮК Олег – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібний призер чемпіонату світу, володар Кубка України 

СУМІШЕН Ігор – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств,  бронзовий призер чемпіонату світу, призер чемпіонатів України 

УЛИЧ Василь – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу,  призер чемпіонатів України, дворазовий володар Кубка України 

ХОРУЖИЙ Юрій – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібний призер чемпіонату світу, призер чемпіонату України 

ШЕЙН Олександр – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств,  чемпіон світу, чемпіон України 

ШИШКА Тихон – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, чемпіон України, бронзовий призер Кубка України 

ШПАК Віталій – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, чемпіон України 

ЯКОВЕНКО Сергій – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, призер чермпіонатів України 

КУРОВСЬКА Тетяна – майстер спорту України міжнародного класу з військово-спортивних багатоборств,  триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка 

України 

МИКОЛАЄВСЬКИЙ Богдан – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, срібний призер чемпіонату світу та Європи, призер чемпіонатів України 

СУХИХ Ігор – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, чемпіон України 

ПОТАПЕНКО Дмитро – майстер спорту України міжнародного класу з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, неодноразовий чемпіон та призер України, володар Кубка України 

ЛЮБІМОВ Руслан – майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств, чемпіон світу, володар Кубка України 

РЕВЕНКО Віктор – кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, бронзовий призер чемпіонату світу, призер чемпіонату України 

ПЕТИЧЕНКО Андрій – майстер спорту України з контактного карате, срібний призер чемпіонату світу, переможець та призер міжнародних турнірів, п’ятиразовий чемпіон України 

ДЗЕЛІХМАН Дзигасов – майстер спорту України з греко-римської боротьби, бронзовий призер чемпіонату світу, багаторазовий призер чемпіонату Європи, багаторазовий чемпіон України 

СЕРГІЄНКО Сергій – переможець Міжнародного турніру серії Selena Open з тенісу, переможець міжнародного турніру SOHO SQUARE F-15 

БЕЗУГЛИЙ Михайло – майстер спорту України з хортингу, бронзовий призер чемпіонату світу, призер чемпіонату України 

ГРОХОЛЬСКИЙ Ігор – майстер спорту України з хортингу, чемпіон світу та багаторазовий чемпіон України 

СТОЦЬКИЙ Михайло – майстер спорту України з хортингу, бронзовий призер чемпіонату світу, призер чемпіонату України 

ОПАНАСЕНКО Володимир – заслужений майстер спорту України з хортингу, чемпіон світу, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України 

ШВАБІЙ Костянтин –  майстер спорту України міжнародного класу з спортивної рибалки, чемпіон світу 


