Звіт
кафедри фізичного виховання Національного університету біоресурсів і
природокористування України за 2020–2021 навчальний рік
На кафедрі фізичного виховання гуманітарно-педагогічного факультету
протягом 2020-2021 навчального року працювали 25 науково-педагогічних,
наукових працівників, з них 9 жінок (табл. 1.), серед них:
• 2 професора;
• 1 доцент;
• 1 в.о. доцента;
• 13 старших викладачів без вчених ступенів та вчених звань;
• 4 викладача;
• 4 асистента.
Таблиця 1. Відомості про склад науково-педагогічних, наукових
працівників кафедри фізичного виховання, які працювали у 2020-2021
навчальному році

№

Прізвище та
ініціали

Рік
народження

А

1

2

Посада
3
Завідувач
кафедри,
ст. викладач

1. Костенко М.П.

1976

2. Андріяш В.В.

1960

Викладач

3. Безуглий Ю.Б.

1967

4. Береза Г.Ю.

1951

Викладач
Ст. викладач
(0,5 ст. )

5. Бринзак С. С.

1982

Вербицький
С.О.
Вишневський
7.
М.О.
8. Гордєєва С.В.
6.

9. Дубовік Р.Г.

1965

Стаж
Науковий ступінь, вчене роботи
звання та почесне звання
на
кафедрі
4
5
Майстер спорту України
міжнародного класу

11

Майстер спорту України
міжнародного класу
Майстер спорту

2

Майстер спорту

43

К. н. з фізичного
виховання і спорту
Майстер спорту України
Ст. викладач
міжнародного класу
В.о. доцента

2

3
29

1969

Ст. викладач

4

1959

Ст. викладач

37

1964

10. Євтушенко І.М.

1961

11. Іллічов А.В.

1985

Майстер спорту СРСР
Майстер спорту України
Ст. викладач
міжнародного класу
Майстер спорту України
Ст. викладач
міжнародного класу
Викладач
(0,5 ст.)

7
10
2
1

12. Краснов В.П.

1950

13. Крупко Н.В.
14. Кудін Б.А.
15. Мазур К.М.

1979
1995
1983

16.

Мирошніченко
В.О.

17. Отрошко О.В.

1995
1981

Пархоменко
В.К.

1959

19. Прима
П
А.В.

1992

20. Прохніч В.М.

1960

21. Путров С.Ю.

1978

18.

22. Рудик
Р
Н.М.
23. Хотенцева О.В.

1973

24. Чирва П.О.

1955

25. Шапошнік В.М.

1983

Професор

К.п.н., професор,
заслужений працівник
фізичної культури і
спорту України

Ст. викладач
Асистент (0,5)
Асистент
Майстер спорту України
Асистентсумісник
(0,5 ст.)
Викладач
Заслужений тренер
Ст. викладач
України,
майстер спорту України
Ст. викладач
Майстер спорту України
(0,5 ст.)
Ст. викладач
ПрофесорДоктор філософських
сумісник (0,5
наук, майстер спорту
ст.)
Асистентсумісник
(0,5 ст.)
Майстер спорту України
Ст. викладач
міжнародного класу
Ст. викладач
(0,5 ст.)
ДоцентКандидат ветеринарних
сумісник
наук
(0,25 ст.)

45
14
1
2
3
5
32
1
34
1

1
6
39
1

Крім НПП, на кафедрі працювали 17 співробітників: 2 старших
лаборанти, 3 лаборанти, 1 фельдшер, 2 прибиральниці, 1 комендант корпусу, 1
директор спортивних споруд, 2 робітника з комплексного обслуговування, 4
чергових, 1 двірник.
1. Навчальна робота
Протягом звітного періоду проводилась навчальна робота, обсяг і зміст
якої визначений наказом МОН України від 07.08.2002 р. зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 21 серпня 2002 р. за № 698/6986 «Про затвердження норм
часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів
методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів», «Порядком
формування навчального навантаження на 2020-2021 навчальний рік у НУБіП
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України» та посадовою інструкцією науково-педагогічних працівників
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Навчальний процес з фізичного виховання із студентами проводився
згідно робочих навчальних програм з дисципліни «фізичне виховання»
розроблених викладачами кафедри для кожної спеціальності на підставі
освітніх програм, наказів та директивних документів Міністерства освіти і
науки України, зокрема, Указу Президента України № 42/2016 від 09.02.2016
Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на
період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова
нація", "Положення про організацію освітнього процесу у НУБІП України"
(затверджено вченою радою НУБІП України 27.03.2015 р. протокол № 8).
У 2020 році кафедра фізичного виховання стала випусковою і
здійснює підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 017
«Фізична культура і спорт», поступили на навчання до гуманітарнопедагогічного факультету за цією спеціальністю на 2020-2021 навчальний рік
45 студентів.
Згідно навчального плану педагогічне навантаження на 2020-2021
навчальний рік було заплановано в обсязі 15517 годин, виконано 15517
годин.
Впродовж навчального року практичні заняття з фізичного виховання
проводилися НПП кафедри серед студентів 1-2 курсів згідно розкладу занять,
передбачених деканатами НУБіП України.
І семестр
Всього навчальних груп - 184.
Всього студентів, які відвідували практичні заняття з фізичного
виховання –4401 особи. З них кількість студентів:
- основного навчального відділення – 4243 осіб.
- спеціального медичного навчального відділення (фізичної реабілітації) – 101
осіб.
- звільнених від практичних занять з фізичного виховання – 57 осіб;
ІІ семестр
Всього навчальних груп – 178.
Всього студентів, які відвідували практичні заняття з фізичного
виховання – 4263 осіб. З них кількість студентів:
- основного навчального відділення 4110 особи
- спеціального медичного навчального відділення (фізичної реабілітації) – 96
осіб;
- звільнених від практичних занять з фізичного виховання – 57 осіб.
Також НПП кафедри проводили заняття з фахових дисциплін для
студентів першого курсу спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» згідно
освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт»
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Медичний контроль
Кафедра фізичного виховання у своєму розпорядженні має кабінет
медичного контролю, який не забезпечений необхідною медичною
апаратурою, а ліками – у дуже обмеженій кількості. Штат кабінету – один
фельдшер, в обов’язки якого входить контроль студентів, віднесених до
спеціальної медичної групи та звільнених від практичних занять з фізичного
виховання, а також надання першої медичної допомоги під час проведення
навчального процесу з фізичного виховання та, при необхідності, під час
проведення різноманітних спортивних змагань на базі НУБіП України.
Фельдшером медичного кабінету кафедри фізичного виховання
Блажевською Н.Ф. були зареєстровані всі студенти з відхиленнями у стані
здоров’я згідно довідок, виданих філіалом міської студентської поліклініки і
поліклініками за місцем проживання. Ця категорія студентів займалась згідно
навчального плану для студентів спеціального медичного відділення та
виконувала вимоги для студентів, звільнених від практичних занять.
Студенти спеціального медичного відділення займалися за окремою
навчальною програмою з фізичного виховання під керівництвом спеціально
призначених викладачів розпорядженням по кафедрі фізичного виховання: ст.
викладач Береза Г.Ю. та викладач Безуглий Ю.Б. Під час оздоровчонавчальних занять з фізичного виховання враховувалися особливості того чи
іншого захворювання студентів, зменшувалося фізичне навантаження. З метою
виховання мотивації у студентів щодо збереження і зміцнення свого здоров’я,
студенти вели „Щоденник фізичного самовдосконалення”, що також сприяло
вирішенню оздоровчих завдань.
Кількість студентів, віднесених до спеціального медичного відділення у
відсотках до загальної кількості студентів в ННІ, факультетах, які займались
фізичним вихованням у 2020-2021 навчальному році наведена у таблиці 2.
Під час проведення оздоровчо-навчальних занять з фізичного виховання
зі студентами спеціальної медичної групи, викладачами особлива увага
зверталася на нозологію захворювання.
Розпорядженням завідувача кафедри за заняття зі звільненими за станом
здоров’я від практичних занять з фізичного виховання студентами,
призначений професор кафедри Краснов В.П. Ці студенти згідно навчального
плану проходили теоретичну та методичну підготовку.
Кількість студентів, звільнених від практичних занять складає 57 осіб
або 1,3 % від всіх студентів І і ІІ курсу, які відвідують заняття з фізичного
виховання.
Кількість студентів, віднесених до спеціальної медичної групи складає
101 особа або 2,3 % від усіх студентів І і ІІ курсу, які відвідували заняття з
фізичного виховання.
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Таблиця 2. Кількість студентів, віднесених до спеціального
медичного відділення у відсотках до загальної кількості студентів в ННІ,
факультетах, які займались фізичним вихованням у 2020-2021
навчальному році
Навчально-наукові
інститути,
факультети

Всього Спец.
№
Курс студент мед.
ів
1
84
2
ННІ лісового і садово1 паркового господарства
2
55
ННІ енергетики,
1
82
автоматики і
2
2
35
енергозбереження
1
191
4
Агробіологічний
3
факультет
2
187
302
10
Гуманітарно-педагогічний 1
4
факультет
2
291
1
212
10
5 Економічний факультет
2
124
6
1
151
Механіко-технологічний
6
факультет
2
139
9
1
99
1
Факультет
7
землевпорядкування
2
52
1
1
147
7
Факультет аграрного
8
менеджменту
2
78
1
300
12
Факультет ветеринарної
9
медицини
2
202
8
168
Факультет захисту рослин, 1
10 біотехнологій та екології
2
168
245
Факультет інформаційних 1
11
технологій
2
148
68
Факультет конструювання 1
12
та дизайну
2
69
4
1
92
4
Факультет тваринництва
13 та водних біоресурсів
2
105
4
Факультет харчових
1
71
3
14 технологій та управління
2
67
якістю продукції АПК
1
104
2
15 Юридичний факультет
2
124
8
1
118
6
ННІ післядипломної
16
освіти
2
123
2434/
Всього
101
1967

Спец.
мед.
всього

%

139

2

1,4

117

-

-

378

4

1,1

593

10

1,7

336

16

4,8

290

9

3,1

151

2

1,3

225

7

3,3

502

20

4

336

-

-

393

-

137

4

2,9

197

8

4,1

138

3

2,2

228

10

4,4

241

6

2,5

4401

101

2,3

Всього
%
студентів
2,4

2,1
3,3
4,7
2,5
6,5
1
1,9
4,8
4
3,9

5,8
4,3
3,8
4,2
1,9
6,5
5,1
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Студенти НУБіП України 1-2 курсів денної форми навчання під час
карантину виконували завдання з дисципліни «фізичне виховання» та інших
дисциплін спеціальності 017 «фізична культура і спорт» на навчальному
порталі Elearn або в он-лайн режимі за допомогою Інтернет додатків Zoom або
Google meet.
3. Наукова та науково-методична робота
Наукова робота
У 2020-2021 н.р. на кафедрі фізичного виховання було розпочато роботу
студентського наукового гуртка «Інноваційні проблеми фізичної культури і
спорту». Гурток засновано на підставі врахування побажання здобувачів вищої
освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт» та за рішенням кафедри.
Студентський науковий гурток є однією з форм наукової діяльності
студентів, що спрямована на розширення їх наукового потенціалу й
формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час
або спеціально наданий час.
Метою створення студентського наукового гуртка «Інноваційні
проблеми фізичної культури і спорту» є реалізація та розвиток наукового
потенціалу студентів спеціальності «Фізична культура і спорт».
Основними завданнями цього куртка є:
- залучення студентів напряму підготовки «Фізична культура і спорт» до
здійснення дослідницької діяльності з актуальних проблем фізичної культури і
спорту, що пов’язані з майбутньою професійною діяльністю;
- розвиток практичних умінь та навичок учасників наукового гуртка
організовувати та проводити наукове дослідження, аналізувати його
результати,
формулювати
висновки,
розробляти
науково-практичні
рекомендації, презентувати результати наукового дослідження у вигляді
наукових статей і тез доповідей;
- ознайомлення учасників гуртка з особливостями публікації наукових
статей у фахових виданнях, виданих науково-метричних баз Web of Science,
Scopus;
- пропагування культури академічної доброчесності;
- сприяння розвитку інтелектуально-творчого потенціалу учасників гуртка
та формування їхньої готовності до участі у наукових конференціях,
конкурсах, олімпіадах, грантах;
- залучення студентів до волонтерської діяльності з упровадженням
власних науково-практичних розробок.
Науковий розвиток студентської молоді безпосередньо пов'язаний із
активною формою їх спілкування та обговорення результатів наукових
досліджень на конференціях. Тож студенти-науковці спеціальності 017
«Фізична культура і спорт» взяли участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND
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DEVELOPMEN», що відбулася у місті Мадрид (Іспанія) 2-4 травня 2021 року.
За підсумками конференції виданий збірник, де студенти разом зі своїми
науковими керівниками розмістили наукові тези: Прасол Артур (науковий
керівник: завідувач кафедри фізичного виховання Костенко М.П.):
«Особливості розвитку витривалості футболістів у навчально-тренувальному
процесі»; Коршак Олександр (науковий керівник: професор кафедри
фізичного виховання, доктор філософських наук, професор Путров С. Ю.):
«Принципи раціонального харчування спортсменів з гирьового спорту»;
Левченко Дарина (науковий керівник: старший викладач кафедри фізичного
виховання, кандидат педагогічних наук Прима А. В.): «Особливості розвитку
та становлення фітнесу в Україні».
Опубліковані статті, які включені у наукову базу:
ESCI: Web of Science
1. Grygoriy P. Griban, Mykhailo S. Myroshnychenko, Pavlo P. Tkachenko,
Valerii P. Krasnov, Roman P. Karpiuk, Olha B.Mekhed, Volodymyr M. Shyyan:
Psychological and pedagogical determinants of the students' healthy lifestyle
formation by means of health and fitness activities.Wiadomosci Lekarskie, 2021, 74
(5),1074-1078. doi:10.36740/WLek202105105. ESCI: Web of Science ISSN: 2719342X.
2. Vitalii Myroshnychenko: Consideration of psychologigal compatibility of
female athletes in maintaining psychologigal climate of women's basketball teams.
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (1), Art 32, pp. 343-351,
January 2021 online ISSN: 2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN-L=2247-8051 ©
JPES.
3. S.Brynzak, S.Putrov, Omelchuk O., Misharovskiy R., M.Kostenko,
A.Prima, V.Myroshnichenko. Consideration of psychological compatibility of
female athletes in maintaining psychological climate of women’s basketball teams
Journal of Physical Education and Sport Vol 21. Issue 1 January 2021, pp. 343 –
351. DOI:10.7752/jpes.2021.01032
Опубліковані статті, які включені у наукову базу:
Google scholar, index Copernicus
1. Мирошніченко В.О. Мотиваційне ставлення студентів закладів вищої
аграрної освіти до фізичного виховання. - Науковий часопис серія 15,
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)
Випуск 3 К (131) 21 видавництво НПУ імені Драгоманова – Київ 2021, с. 275279.
2. Краснов В.П., Грибан Г.П., Ткаченко П.П. Особливості проведення
занять вправами з гирями зі студентами з низьким рівнем здоров`я та фізичної
підготовленості. - Науковий часопис серія 15, Науково-педагогічні проблеми
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фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 3 К (131) 21 видавництво
НПУ імені Драгоманова – Київ 2021, с 108-112.
3. Краснов В.П., Панченко В.Ф. Центри студентського спорту закладів
вищої освіти: правові та фінансово-економічні аспекти. - Науковий часопис
серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і
спорт) Випуск 3 К (131) 21 видавництво НПУ імені Драгоманова – Київ 2021, с
209-213.
4. Прима А.В., Путров С.Ю., Іванова Л.І. Концептуальна модель
формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у
фітнес-індустрії. - Науковий часопис серія 15, Науково-педагогічні проблеми
фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 3 К (131) 21 видавництво
НПУ імені Драгоманова – Київ 2021, с 332-335.
5. Путров С.Ю., Хорошуха М.Ф., Хохлов А.В Тендерні особливості змін
функції логічного мислення у юних спортсменів в залежності від
спрямованості їх тренувального роцесу. - Науковий часопис серія 15, Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 3 К
(131) 21 видавництво НПУ імені Драгоманова – Київ 2021, с 416-421.
Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у
конференціях:
1. II Міжнародна науково-практична конференція «RESULTS OF
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT» 24 Hours of
Participation Madrid 2-4 травень 2021 року.
2. Х Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND
PRACTICE IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY» 12 Hours of
Participation Manchester, Great Britain 4-5 червня 2021 року.
3. II Міжнародна науково-практична конференція «GLOBAL AND
REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT» 12 Hours of
Participation Copenhagen, Denmark 26-28 лютого 2021 року.
4. I Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND
PRACTICE IN THE ERA OF GLOBALIZATION» 12 Hours of Participation
Rotterdam, The Netherlands 29-30 січня 2021 року.
5. XV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція
«Научный потенциал молодежи - будущее Беларуси» м. Пінськ 9 квітня 2021
року.
6. Міжнародна
науково-практична
інтернет
–
конференція
«DIRECTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF NATURE PARK
BEREMYTSKE» Київ 23 лютого 2021 року.
7. VІ
Міжнародний
науково-практичний
семінар
«Розвиток
біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві» Київ НУБіП України
18-19 березня 2021 року.
8. LXXII Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові
дослідження в сучасному світі» Переяслав 26-27 квітня 2021 року.
9. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
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та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної
підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» Київ 18-19
березня 2021 року.
10. Міжнародний вебінар «DISTANCE LEARNING TOOLS FOR
TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS,
PHYSICAL THERAPY AND ERGOTHERAPY: ZOOM ZND MOODLE
PLATFORMS» Lublin, Republic of Poland 05-12 квітня 2021 року.
11. Міжнародна науково-практична конференція « Актуальний стан та
основні пріоритети розвитку педагогіки» м. Дніпро Міжнародний
гуманітарний дослідницький центр 28.05.2021 рік.
12. Міжнародний вебінар для тренерів, спортсменів та фахівців з
організації та управління спортом. Організатори: Національний олімпійський
комітет України, Міністерство молоді та спорті України, Національний
університет фізичного виховання і спорту України. «Вітаміни, мінерали та
питний режим у практиці підготовки спортсменів» 27 квітня 2021 року.
13. Міжнародний вебінар для тренерів, спортсменів та фахівців з
організації та управління спортом. Організатори: Національний олімпійський
комітет України, Міністерство молоді та спорті України, Національний
університет фізичного виховання і спорту України. «Застосування
спеціального інвентарю для розвитку силових, швидкісно-силових якостей та
координації» 6 травня 2021 року.
14. Міжнародний вебінар для тренерів, спортсменів та фахівців з
організації та управління спортом. Організатори: Національний олімпійський
комітет України, Міністерство молоді та спорті України, Національний
університет фізичного виховання і спорту України. «Сучасна система
психологічного
забезпечення
підготовки
спортсменів:
проблеми
психодіагностики» 13.05.2021 року.
15. Міжнародний вебінар для тренерів, спортсменів та фахівців з
організації та управління спортом. Організатори: Національний олімпійський
комітет України, Міністерство молоді та спорті України, Національний
університет фізичного виховання і спорту України
«Сучасна система
психологічного забезпечення підготовки: проблеми психокорекції» 20 травня
2021 року.
Науково-методична робота
Науково-методична робота кафедри фізичного виховання у 2020-2021
н.р. була спрямована на методичне забезпечення навчального процесу.
1. Особливості підготовки легкоатлетів: методичні рекомендації з
дисципліни «Легка атлетика» для студентів спеціальності 017 «Фізична
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культура і спорт»/ Р.Г. Дубовік, О.В. Отрошко, В.М. Прохніч. – Вид. Київ:
НУБіП України, 2021. – 40 с.
2. Раціональна рухова активність, як фактор зміцнення здоров'я та
профілактики захворювань: методичні рекомендації для самостійних занять
студентів / уклад.: В.П. Краснов, С.Г. Лисенко, О.В. Отрошко, Р.Г. Дубовік.
Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 38с.
7. Виховна робота, інформація про спортивно-масову роботу в
НУБіП України за 2020-2021 навчальний рік
До системи кількісних показників критеріїв надання та підтвердження
статусу національного закладу вищої освіти (підводить національне агентство
із забезпечення якості вищої освіти) входить такий показник п.5: «Кількість
здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на …
Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх,
етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які
проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та
спорту …».
У період з 24 серпня 2020 до 12 липня 2021 року призерами чемпіонатів
світу, Європи, офіційних міжнародних змагань стали спортсмени НУБіП
України з 5 видів спорту (пляжний футбол, радіоспорт, практичної стрільби,
художньої гімнастики, гирьового спорту) 6 студентів і 3 науково-педагогічних
працівників:
- Андрій Пашко – студент механіко-технологічного факультету,
спеціальність агроінженерія, магістр 1-го року навчання – 3 місце в складі
збірної команди України в чемпіонаті Європи з пляжного футболу «Euro Winners
Cup Nazare 2020» серед чоловічих команд (2-5.09.2020 р., м. Назаре, Португалія);
- Анастасія Терех – студентка гуманітарно-педагогічного факультету,
спеціальність філологія, магістр 1 року навчання – 1 місце в складі команди
«Мрія 2006» в Кубку європейських чемпіонів з пляжного футболу серед
жіночих команд (7-9.09.2020 р., м. Назаре, Португалія);
- Федір Карпович – студент факультету інформаційних технологій,
спеціальність комп’ютерні науки, 2 курс, 1 група на двох чемпіонатах Європи
виборов 4 золоті, 3 срібні, 1 бронзову медалі: 2, 3 місця в чемпіонаті Європи зі
спортивного радіоорієнтування в особистому заліку в категорії М20 (чоловіки,
дорослі) (18-20.09.2020 р., Республіка Болгарія); 1, 1, 2, 2 місця серед чоловіків
в чемпіонаті Європи зі спортивного радіоорієнтування в особистому заліку, 1,
1 місця в командному заліку в різних дисциплінах (24-27.06.2021 р. м. ТиргуЖіу Республіка Румунія);
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- Людмила Смик – студентка гуманітарно-педагогічного факультету,
спеціальність журналістика, 2 курс, 1 група – 3, 3 місця в 13-му чемпіонаті
Європи зі спортивного радіоорієнтування в особистому заліку в категорії W19
(юніорки) (18-20.09.2020 р., м. Приморсько Республіка Болгарія);
- Олександра Ілюхіна – студентка гуманітарно-педагогічного
факультету, спеціальність соціальна робота, 4 курс, 1 група: 1 місце –
чемпіонат Республіки Польща з практичної стрільби (10-13.06.202 р.), 1 місце
«Гранд ТУРНАМЕНТ» Національний чемпіонат Італії з практичної стрільби
(17.10.2020 р.); 1 місце на Міжнародних змаганнях (ІІІ рівень IPSC) другийфінальний етап національних змагань з рушниці (Італія) з практичної стрільби
(30.05.2021 р., Італія); 1 і 1 місця Міжнародні змагання (ІІІ рівень IPSC) «Кубок
BREDA» (14.03.2021 р., 25.05.2021 р., м. Бровари, Київська обл.);
– Єлізавета Савенкова – студентка гуманітарно-педагогічного
факультету, спеціальність міжнародні відносини, 1 курс, 1 група – 1 місце на
Міжнародному турнірі (ІІ ранг) з художньої гімнастики (25-30.11.2020 р., м.
Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати);
– Олександра Пархоменко – асистент кафедри комп’ютерних
факультету інформаційних технологій на двох чемпіонатах Європи виборола 7
золотих, 2 бронзові медалі: 1, 1, 2 місця в особистому заліку в категорії W20
(жінки, дорослі) на чемпіонаті Європи зі спортивного радіоорієнтування (1820.09.2020 р., м. Приморсько Республіка Болгарія); 1, 1, 1, 2 місця серед жінок
в чемпіонаті Європи зі спортивного радіоорієнтування в особистому заліку, 1,
1 місця в командному заліку в різних дисциплінах (24-27.07.2021 р. м. ТиргуЖіу Республіка Румунія);
– В’ячеслав Пархоменко – старший викладач кафедри фізичного
виховання – 1, 2, 3 місця в особистому заліку в категорії М60 (чоловіки,
ветерани) в чемпіонаті Європи зі спортивного радіоорієнтування (1820.09.2020 р., м. Приморсько Республіка Болгарія);
– Віталій Андріяш – викладач кафедри фізичного виховання – 2 місце в
чемпіонаті Європи з гирьового спорту (1-4.10.2020 р., м. Нествед Королівство Данія).
Призерами чемпіонатів, кубків України, офіційних всеукраїнських
змагань у 2020-2021 навчальному році стали 3 команди НУБіП України
(пляжний футбол, гирьовий спорт) і окремі спортсмени НУБіП України, які
виступали в складі збірної команди Києва, НУБіП України, інших клубних
команд:
– 1 місце в Кубку України серед студентів з пляжного футболу серед
чоловічих команд (10-11.09.2020 р., м. Київ, Гідропарк) зайняла команда
НУБіП України за команду грали 10 студентів: Артем Кияниця, Назарій
Мануков, Ростислав Сидоренко, Олександр Ходаченко, Назарій Півень –
студенти гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність фізична
культура і спорт 1 курсу, 2 групи; Андрій Лановенко студент гуманітарнопедагогічного факультету, спеціальність журналістика 2 курс; Степан
Клименко – студент факультету землевпорядкування, спеціальність геодезія і
землеустрій 1 курс 2 група; Богдан Козій – студент ННІ енергетики і
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автоматики, спеціальність ЕЕЕ магістр 1 року навчання; Ігор Макаренко –
студент агробіологічного факультету, спеціальність агрономія 4 курс; 4 курсу,
3 групи; Олег Ставничий – студент факультету аграрного менеджменту,
спеціальність М 4 курсу;
– 2 місце в Кубку України серед студентів з пляжного футболу серед
жіночих команд (10-11.09.2020 р., м. Київ, Гідропарк) зайняла команда НУБіП
України, за команду грали 7 студенток: Сидоренко Тетяна, Степаненко
Валерія – студентки факультету ветеринарної медицини 2 курсу, Василенко
Карина, Терех Анастасія – студентки гуманітарно-педагогічного факультету,
Рой Дарія – студентка агробіологічного факультету 4 курсу, 3 групи,
Яковишина Іванна – студентка економічного факультету 3 курсу, 1 групи,
Огородник Вікторія – студентка юридичного факультету 4 курсу, 2 групи;
– 2 місце в Кубку України серед студентів з пляжного футболу серед
жіночих команд (23-26.06.2021 м. Чорноморськ Одеської обл.) зайняла
команда НУБіП України, за команду грали;
– 3 місце в командному заліку на чемпіонаті України серед студентів
з гирьового спорту (27-28.03.2021 р., м. Київ) зайняла команда НУБП України,
за команду університету виступали 12 студентів;
– 2 місце на чемпіонаті України з футболу серед юніорів, перша ліга
(U19) сезону 2020-2021 років (чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги
України) в складі команди футбольного клубу ФК Любомир (Ставище)
зайняли 12 студентів НУБіП України: Анатолій Воронін, Артем Кияниця,
Денис Бондар, Дмитро Алехна, Дмитро Мельничук, Назарій Мануков,
Назарій Півень, Олександр Ходаченко, Ростислав Сидоренко – студенти
гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність фізична культура і
спорту, 1 курс, 2 групи; Валентин Овчарук – студент економічного
факультету, спеціальність економіка підприємства, 1 курс; Степан Клименко
– студент факультету землевпорядкування, спеціальність геодезія і
землеустрій, 1 курс, 2 група; Олексій Миколайчук – студент
агробіологічного факультету, спеціальність агрономія, 2 курс;
- Анастасія Терех – студентка гуманітарно-педагогічного факультету,
спеціальність філологія, магістр 1-го року навчання і Олена Отрошко –
викладач кафедри фізичного виховання зайняли 3 місце на чемпіонаті України
з пляжного футболу серед жіночих команд (24-26.08.2020 р., м. Одеса) в складі
команди Альтернатива-НУБіП України;
- Анастасія Терех – студентка гуманітарно-педагогічного факультету,
спеціальність філологія, магістр 1 року навчання – зайняла 2 місце в Кубку
України з футзалу серед жіночих команд сезону 2019/2020 – воротар у складі
команди ЖФК ІMS-НУХТ (Київ) (фінальні ігри відбулися 19 і 25.12.2020 р. у
м. Києві);
- Федір Карпович – студент факультету інформаційних технологій,
спеціальність комп’ютерні науки 2 курсу 1 групи – 16 призових місць на 4
чемпіонатах України зі спортивного радіоорієнтування, спортивної
радіопеленгації серед дорослих у різних дисциплінах (16-18.10.2020 р.,
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Донецька обл.; 1-4.04.2021 р., м. Вінниця; 22-25.04.2021 р., м. Луцьк, 1113.06.2021 р., м. Шостка Сумської обл.);
- Євгеній Бриндак – студент факультету конструювання та дизайну,
спеціальність галузеве машинобудування 4 курсу, 2 групи – 4 призових місць
на 4 чемпіонатах України зі спортивного орієнтування у різних дисциплінах
(19-20.09.2020 р., м. Київ; 7-10.05.2021 р., м. Чернівці; 15.05.2021 р., м.
Запоріжжя; 21-23.05.2021 р., Київська обл.);
- Михайло
Уманський
–
студент
механіко-технологічного
факультету, магістр 2 р.н. – 2 місце у відкритому чемпіонаті України з
кіокушин карате у ваговій категорії до 80 кг (26-27.03.2021 р., м. Дніпро);
- Олександра Грабік – студентка факультету ветеринарної медицини,
спеціальність ветеринарна медицина, 4 курс, 6 група – 3 місце на чемпіонаті
України зі стрільби з лука серед ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР та СК
дисципліна блочний лук, кваліфікація (29.04-1.05.2021 р., м. Нова Каховка);
- Дмитро Нікулін – студент 3 курсу факультету тваринництва та
водних біоресурсів, 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету,
спеціальність 017 фізичне виховання і спорт – 3 місце на чемпіонаті України
серед молоді до 23 років з важкої атлетики (5-10.07.2021 р., м. Бахмут
Донецької обл.);
- Євгеній Іришин – студент гуманітарно-педагогічного факультету,
спеціальність соціальна робота, 3 курсу, 2 групи – 2 місце на чемпіонаті
України з боксу серед юнаків (10-15.09.2020 р., м. Харків); – 3 місце чемпіонат
України з кікбоксінгу серед юнаків (27.10.2020 р., м. Одеса);
– Ілля Фурса – студент факультету захисту рослин, біотехнологій та
екології, спеціальність біотехнологія, 2 курсу, 3 групи – 3 місце на чемпіонаті
України з гирьового спорту серед юнаків до 18 років (особисто-командний) у
різних вікових категоріях у виді програми довгий цикл, вагова категорія + 78
кг (23-27.09.2020 р., м. Київ);
- Максим Древіч – студент агробіологічного факультету,
спеціальність агрономія, 2 курсу, 3 групи – 2 місце у чемпіонаті України з
гирьового спорту (особисто-командний) у різних вікових категоріях, в
змаганнях серед юнаків до 18 років, вид програми двоборство, вагова
категорія + 78 кг (23-27.09.2020 р., м. Київ); 3 місце у чемпіонаті України з
гирьового спорту серед студентів за правилами СГСУ (27-28.03.2021 р., м. Київ);
- Микита Шкромида – студент факультету захисту рослин екології і
біотехнологій, 3 курсу – 3 місце у відкритому чемпіонаті України з кіокушин
карате серед юніорів у ваговій категорії до 90 кг (26-27.03.2021 р., м. Дніпро);
2 місце в чемпіонаті України з кіокушинбуду-карате вид програми – куміте,
вагова категорія 90 кг (10-11.04.2021 р., м. Херсон);
- Вадим Ілляшенко – студент гуманітарно-педагогічного факультету,
спеціальність фізична культура і спорт, _1 курсу, _1 групи – 3, 3 місця в
чемпіонаті України з кіокушин будо карате серед юнаків у видах програми
куміте, ката, вагова категорія 70 кг (10-11.04.2021 р., м. Херсон);
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– Єлізавета Савенкова – студентка гуманітарно-педагогічного
факультету, спеціальність міжнародні відносини, 1 курс, 1 група – 3 місце в
чемпіонаті України з художньої гімнастики серед школярів (09.2020 р., м. Київ);
- Олександра Ілюхіна – студентка гуманітарно-педагогічного
факультету, спеціальність соціальна робота, 4 курс, 1 група – 1 місце кубок
України 2020 р. з практичної стрільби, вид програми – рушниця;
- Євгенія Зоря – студентка ННІ неперервної освіти і туризму, спеціальність
ПУА, 3 курс, _ група – 2, 2, 3 місця кубок України зі сноубордингу (1114.03.2021), 2 місце чемпіонат України з сноубордкросу (03.2021);
- Іван Кузьмич – аспірант факультету конструювання та дизайну,
спеціальність галузеве машинобудування, 3 р.н. – 1 місце у Кубку України з
богатирського багатоборства серед студентів ЗВО у приміщенні «Кубок сили»
(11-14.04.2021 р., Київська обл.);
– Олександра Пархоменко – асистент кафедри комп’ютерних наук
факультету інформаційних технологій – 19 призових місць на 5 чемпіонатах
України зі спортивного орієнтування, спортивного радіоорієнтування,
спортивної радіопеленгації у різних дисциплінах (12-14.02.2021 р., Сумська
обл.; 22-25.04.2021 р., м. Луцьк; 8-9.05.2021 р., м. Київ; 21-23.05.2021 р.,
Київська обл.; 11-13.06.2021 р., Сумська обл.);
– В’ячеслав Пархоменко – старший викладач кафедри фізичного
виховання – 15 призових місць на 6 чемпіонатах України зі спортивного
радіоорієнтування, спортивної радіопеленгації, спортивного орієнтування у
різних дисциплінах (16-18.10.2020 р., Донецька обл.; 5-6.12.2020 р., м. Київ;
12-14.02.2021 р., Сумська обл.; 1-4.04.2021 р., м. Вінниця; 8-9.05.2021 р., м.
Київ; 21-23.05.2021 р., Київська обл.);
– Юрій Безуглий – викладач кафедри фізичного виховання – 1 місце
на IX літніх Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з важкої
атлетики вікова категорія 50-54 р. (17.04.2021 р., м. Київ), у 2021 році Юрій
встановив 10 рекордів України для вікової категорії 50-54 років, вирвав у
ривку штангу вагою 93 кг у поштовху зафіксував штангу вагою 107 кг і у сумі
двоєборства набрав 200 кг.
– Віталій Андріяш – викладач кафедри фізичного виховання – 1 місце
у ІХ літніх Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з
гирьового спорту, категорія 60 р. і старше вид програми ривок довгим циклом,
вагова категорія понад 85 кг (03.2021 р., м. Київ).
Призерами чемпіонатів, кубків України у 2020-2021 навчальному році
стали 55 студентів і 5 науково-педагогічних працівників університету з 15
видів спорту: богатирське багатоборство (1), бокс (1), важка атлетика (1),
гирьовий спорт (команда 12 осіб), кік-боксінг (-), кіокушин карате (2),
кіокушинбуду-карате (1+-), радіоспорт (спортивне радіоорієнтування,
спортивна радіопеленгація) (3), спортивне орієнтування (1), сноубординг (1),
стрільба з лука (1), пляжний футбол (10 ч + 7 ж), футбол (12), футзал (1),
художня гімнастика (1).
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Також у офіційних всеукраїнських змаганнях брали участь команди і сильніші
спортсмени університету з різних видів спорту і показали наступні результати.
Баскетбол (жінки).
- 5-8 місце у ХХХ чемпіонаті України з баскетболу серед жіночих
команд вищої ліги сезону 2020-2021 років зайняла команда НУБіП України, за
команду грали 8 студенток університету;
- команда НУБіП України учасники чемпіонату України з баскетболу
серед молодіжних жіночих команд «Молодіжна ліга» сезону 2019-2020
(останні 3 гри в турнірі команда зіграє 24-26 вересня 2020 р.) до фінальної
четвірки команда не вийшла.
Важка атлетика.
- 22-27 березня 2021 року в місті Чернігові відбувся чемпіонат України
серед юніорів до 20 років та Всеукраїнський відкритий турнір на призи
Олімпійської чемпіонки Н. Скакун з важкої атлетики. 5 місце у ваговій
категорії 109 кг з сумою у двоєборстві 263 кг зайняв Дмитро Нікулін – студент
2 курсу факультету тваринництва та водних біоресурсів, спеціальність
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
- 9-12 червня 2021 р. у м. Хмельницькому на VXI літній Універсіаді
України з важкої атлетики 4 студентів у зайняли 4-те, 5-те, 7-ме і 14-те місця;
- 9-12 червня 2021 р. у м. Хмельницькому на чемпіонаті України з важкої
атлетики серед чоловіків та жінок 2 студентів зайняли 7-ме і 8-ме місця.
Волейбол (жінки).
Чемпіонат України з пляжного волейболу серед жінок сезону 2020-2021
років. В чемпіонаті виступає команда НУБіП України в складі двох студенток:
Беденко Анастасія – студентка факультету тваринництва та водних
біоресурсів, 1 курсу стн і Ващенко Аліна – студентка факультету ветеринарної
медицини 1 курсу.
Волейбол (чоловіки).
Студентської волейбольної ліга України серед чоловічих команд 2021
року – 5 місце команда НУБіП України.
Кубок України з волейболу серед чоловічих команд сезону 2020-2021.
У вересні 2020 р. команда НУБіП України виступила на першому етапі
змагань, до другого етапу змагань команда не вийшла.
30-й чемпіонат України з волейболу, друга ліга, серед чоловічих
команд сезону 2020-2021 років, група Б – 3 місце в групі.
XVI літня Універсіада України – 6 місце з 14 команд.
У всеукраїнських змаганнях виступали 18 студентів університету.
Кіокушин карате.
- відкритий чемпіонат України з кіокушин карате серед дітей, юнаків,
юніорів і дорослих, від НУБіП України у чемпіонаті виступали 4 спортсменів
(26-27.03.2021 р., м. Дніпро).
Легка атлетика.
25 лютого 2021 року в м. Луцьк відбувся зимовий чемпіонат України з
легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків (III-ІV ранг).
У змаганнях з метання спису 7 місце з результатом 40 м 75 см зайняв
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Олександр Бочков – студент факультету конструювання та дизайну, магістр 1го року навчання. На літній Універсіаді України з легкої атлетики 2021 року
Олександр зайняв 7 місце у змаганнях з метання спису.
Футбол (чоловіки).
12 студентів НУБіП України є членами команди «Любомир» смт. Ставище учасника аматорського чемпіонату України з футболу сезону 2020-2021 року.
Футзал жінки.
З 23 до 25 березня 2021 року в місті Києві відбулися змагання на Кубок
України з футзалу серед жіночих студентських команд ЗВО сезону 2020-2021.
Команда НУБіП України зайняла 5 місце у фінальній частині змагань серед 8
команд.
Щорічно наказами Міністерства молоді та спорту України за поданням
національних федерацій з видів спорту затверджуються списки штатних
команд України та списки збірних команд України з різних видів спорту.
На 2020 рік до складу збірних команд України включені 17 спортсменів
університету з 13 видів спорту (табл. 3, табл. 4).

16

Таблиця 3. Спортсмени НУБіП України затверджені наказами
Мінмолодьспорту України до складу збірних команд України на 2020 рік
№

Прізвище, ім’я

Вид спорту

ННІ/факультет,
спеціальність,
курс, група

Літні олімпійські види спорту
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2019 № 6280
(http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/49338 )
Основний склад збірної команди України на 2020 рік
Бондар Владислав
Ветеринарної медицини,
1. Олегович, 26.03.1998,
Тхеквондо (ВТФ) спеціальність ветеринарна
МСУМК, ЗСУ
медицина, 3 курс, 7 група
Кандидати до збірної команди України на 2020 рік
Мартиненко Анна
Гуманітарно2. Олександрівна,
Баскетбол
педагогічний, філ. англ., 2
31.01.2001, І
курс, 5 група
Тваринництва та водних
Онопрійчук Анна
3.
Баскетбол
біоресурсів, ТВППТ, 2
Андріївна, 21.08.2001, І
курс, 2 група
Кушнір Єлизавета
Гуманітарно4. Олегівна, 20.06.2001, І,
Баскетбол
педагогічний, філ. англ, 2
МОНУ
курс, 1 група
Малець Олексій
Землевпорядкування,
5. Романович, 15.05.2002,
Дзюдо
геодезія та землеустрій, 2
МСУ, ЗСУ
курс, 1 група
Потієнко Олександра
Ветеринарної медицини,
Кінний спорт
6. Олександрівна,
спеціальність ветеринарна
(виїздка)
11.05.2001, МСУ
медицина, 2 курс, 6 група
Грабік Олександра
Ветеринарної медицини,
7. Володимирівна,
Стрільба з лука спеціальність ветеринарна
24.01.2002, МСУ, Україна
медицина, 3 курс, 6 група
Захисту рослин, екології
Махно Єлизавета
Стрільба кульова та біотехнологій,
8. Федорівна, 7.06.2002,
(гвинтівка)
біотехнологія та
МСУ, Україна
біоінженерія, 1 курс, 2 гр.
Резерв збірної команди України (кадети, дівчата) на 2020 рік
Механіко-технологічний,
Шкварок Олександр
9.
Регбі
агроінженерія, 2 курс, 1
Віталійович, 5.02.2001, І
група
Зимові олімпійські види спорту
Наказ Мінмолодьспорту №119 від 28.05.2020
Кандидати до збірної команди України на 2020-2021 рік
Зоря Євгенія Анатоліївна,
ННІ неперервної освіти і
10.
Сноубординг
29.06.2002, КМСУ
туризму, 2 курс
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Таблиця 4. Студенти НУБіП України – члени збірних команди України з
неолімпійських видів спорту на 2020 рік
ННІ/факультет,
№
Прізвище, ім’я
Вид спорту
спеціальність,
курс, група
Види спорту не включені до програми Олімпійських ігор
і неолімпійські види спорту
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2019 № 6232
Члени збірної команди України на 2020 рік
Ратошнюк Віктор
1. Вікторович, 15.04.2001,
МСУМК
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Військовоспортивні
багатоборства

Агробіологічний,
спеціальність агрономія, 3
курс
Інформаційних
Карпович Федір
технологій, спеціальність
Олександрович,
комп’ютерні науки, 2
21.02.2020, МСУ, ТСОУ
курс, 1 група
Радіоспорт
ГуманітарноСмик Людмила Ігорівна,
(спортивна
педагогічний,
29.09.2001, МСУ, ТСОУ радіопеленгація) журналістика, 2 курс, 1
група
Пархоменко Олександра
Аспірант, спеціальність
В’ячеславівна, 11.08.1989,
теорія та методика
ЗМСУ, ТСОУ
навчання
Кандидати до збірної команди України (юніори) на 2020 рік
Бриндак Євгеній
Конструювання та
Спортивне
Сергійович, 10.12.1999,
дизайну, ГМаш, 4 курс, 2
орієнтування
КМСУ
група
Захисту рослин, екології
Савенко Анастасія
та біотехнологій,
Кіокушинкай
Володимирівна,
біотехнологія та
карате
20.12.1998, І
біоінженерія,
магістратура 1 р.н.
Пашко Андрій
Механіко-технологічний,
Вікторович, 13.09.1998,
Пляжний футбол
магістратура 1 р.н.
МСУ

На 2020 рік до складу збірних команд України включені 14 спортсменів
університету з 11 видів спорту (табл. 5, табл. 6).
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Таблиця 5. Спортсмени НУБіП України затверджені наказами
Мінмолодьспорту України до складу збірних команд України на 2021 рік
Прізвище, ім’я, дата
народження, спортивне
№
звання, відомство,
кращий результат

Вид спорту

ННІ/факультет,
спеціальність,
курс, група

Літні олімпійські види спорту (29 видів спорту)
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2020 № 2817
(http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/408)
Основний склад збірної команди України на 2021 рік
Бондар Владислав
Ветеринарної медицини,
1. Олегович, 26.03.1998,
Тхеквондо (ВТФ) спеціальність ветеринарна
МСУМК, ЗСУ, 3 ЧЕ
медицина, 3 курс, 7 група
Кандидати до збірної команди України на 2021 рік
Мартиненко Анна
Гуманітарно2. Олександрівна,
Баскетбол
педагогічний, філ. англ., 3
31.01.2001, І, МОНУ
курс, 5 група
Малець Олексій
Землевпорядкування,
3. Романович, 15.05.2000,
Дзюдо
геодезія та землеустрій, 3
МСУ, ЗСУ, 5 ЧУ
курс, 1 група
Грабік Олександра
Ветеринарної медицини,
Володимирівна,
спеціальність ветеринарна
4.
Стрільба з лука
24.01.2002, МСУ,
медицина, 3 курс, 6 група
Україна, 1 ЧУ
Резерв збірної команди України (кадети, дівчата) на 2021 рік
Потієнко Олександра
Ветеринарної медицини,
Кінний спорт
5. Олександрівна, 1.05.2001,
спеціальність ветеринарна
(виїздка)
МСУ, 1 ЧУ, 3 МЗ
медицина, 2 курс, 6 група
Зимові олімпійські види спорту (13 видів спорту)
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.05.2020 № 119
(http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/50882)
Кандидати до збірної команди України на 2020-2021 рік
ННІ неперервної освіти і
Зоря Євгенія Анатоліївна,
1.
Сноубординг
туризму,
29.06.2002, КМСУ
2 курс
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Таблиця 6. Студенти НУБіП України – члени збірних команди України з
неолімпійських видів спорту на 2021 рік
№

Прізвище, ім’я

Вид спорту

ННІ/факультет, спеціальність,
курс, група

Види спорту не включені до програми Олімпійських ігор і неолімпійські
види спорту (100 видів спорту)
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.12.2020 № 2850
(http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/54017)
Члени збірної команди України на 2021 рік
ВійськовоРатошнюк Віктор
Агробіологічний,
спортивні
1. Вікторович, 15.04.2001,
спеціальність агрономія, 4
багатоборства
МСУМК, 1 ЧУ
курс
(Б-1)
Савенко Анастасія
Захисту рослин, екології та
Кіокушинкай
2. Володимирівна,
біотехнологій, біотехнологія
карате
20.12.1998, І, 3 ЧУ
та біоінженерія, магістр 1 р.н.
Пашко Андрій
Механіко-технологічний,
3. Вікторович, 13.09.1998,
магістратура 1 р.н.
МСУ, 3 ЧЕ
Пляжний футбол
Терех Анастасія Ігорівна,
Гуманітарно-педагогічний,
4.
08.10.1998, КМСУ, 3 ЧУ
філологія, магістр 1 р.н.
Карпович Федір
Інформаційних технологій,
Олександрович,
5.
спеціальність комп’ютерні
21.02.2020, МСУ, ТСОУ,
науки, 2 курс, 1 група
1 ЧУ
Радіоспорт
Смик Людмила Ігорівна,
(спортивна
Гуманітарно-педагогічний,
6. 29.09.2001, МСУ, ТСОУ, радіопеленгація,
журналістика, 2 курс, 1 група
1 ЧУ
спортивне
Пархоменко Олександра радіоорієнтування)
Інформаційних технологій,
В’ячеславівна,
7.
асистент кафедри
11.08.1989, ЗМСУ,
комп’ютерних наук
ТСОУ, 1 ЧЕ
Бриндак Євгеній
Спортивне
Конструювання та дизайну,
8. Віталійович, 10.12.1999,
орієнтування
ГМаш, 4 курс, 2 група
МСУ, Освіта, 1 ЧУ
(СОБ, СОР)
Присвоєння спортивних звань
У 2020-2021 навчальному році 3 студентам університету присвоєно
спортивне звання «Майстер спорту України» з 3 видів спорту: баскетболу,
спортивного орієнтування, сноубордингу, художньої гімнастики, а саме:
- Євгенії Зорі – студентці ННІ неперервної освіти і туризму,
спеціальність публічне управління та адміністрування, 2 курсу – «Майстер
спорту України з сноубордингу» присвоєно наказом Міністерства молоді та
спорту України №2345 від 28.10.2020 р., посвідчення №919;
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- Єлизаветі Савенковій – студентці гуманітарно-педагогічного
факультету, спеціальність міжнародні відносини, 1 курсу – «Майстер спорту
України з художньої гімнастики» присвоєно наказом Міністерства молоді та
спорту України №2345 від 18.12.2020 р., посвідчення №1182;
- Євгенію Бриндаку – студенту факультету конструювання та
дизайну, спеціальність галузеве машинобудування, 4 курсу, 2 групи –
«Майстер спорту України зі спортивного орієнтування» присвоєно наказом
Міністерства молоді та спорту України №1105 від 08.04.2021 р., посвідчення
№1710.

Спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» присвоєно
студентам НУБіП України з таких видів спорту.
Баскетбол жінки. Наказом Департаменту молоді та спорту Виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№Н-947 від 20.12.2020 р. спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту
України з баскетболу» присвоєно 6 студенткам:
Анні Мартиненко, Лізі Кушнір, Катерині Костенко, Надії Яновій –
студенткам гуманітарно-педагогічного факультету;
Анні Онопрійчук – студентці ф-ту тваринництва і водних біоресурсів);
Яні Митник – випускниці факультету харчових технологій і управління
якістю продукції АПК.
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Пляжний футбол. Наказом Департаменту молоді та спорту
Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) №Н-947 від 20.12.2020 р. спортивний розряд «Кандидат у
майстри спорту України з пляжного футболу» присвоєно студентці і
викладачу НУБіП України:
Тетяні Сидоренко – студентці факультету ветеринарної медицини
факультету, 2 курсу;
Олені Отрошко – викладачу кафедри фізичного виховання гуманітарнопедагогічного факультету.

Важка атлетика. Наказом Управління фізичної культури і спорту
Київської обласної державної адміністрації №25 від 11.02.2021 р. спортивний
розряд «Кандидат у майстри спорту України з важкої атлетики» присвоєно 3
студентам:
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Дмитру Нікуліну – студенту факультету тваринництва і водних
біоресурсів, 2 курсу; гуманітарно-педагогічного факультету 1 курсу
спеціальності «Фізична культура і спорт»;
Владиславу Леонтовичу – студенту економічного факультету, 2 курсу;
Олегу Калюжному – студенту факультету конструювання та дизайну, 4
курсу.

Гирьовий спорт. Наказом Управління фізичної культури і спорту
Київської обласної державної адміністрації №82 від 30.03.2021 р. спортивний
розряд «Кандидат у майстри спорту України з гирьового спорту» присвоєно 2
студентам університету:
Максиму Древічу – студенту агробіологічного факультету,
спеціальність агрономія, 2 курсу, 3 групи;
Роману Марченко – студенту ННІ енергетики і автоматики,
спеціальність ЕЕЕ, 2 курсу, 2 групи с.т.н.

Всеукраїнські змагання, які проводилися на спортивній базі
НУБіП України у 2020-2021 навчальному році
Волейбол:
- 30-ий чемпіонат України з волейболу, друга ліга, серед чоловічих
команд сезону 2020-2021 років, група "Б";
Футбол:
- чемпіонат України з футболу серед юніорів, перша ліга (U19) сезону
2020-2021 років.
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Міські змагання, які проводилися на спортивній базі НУБіП
України у 2020-2021 навчальному році
Футбол:
чемпіонат «Футбольної асоціації студентів Києва» (ФАСК) сезону
2020-2021 років, змагання входять до програми чемпіонату міста Києва з
футболу серед команд ЗВО.
Волейбол:
- Київська зальна ліга з волейболу серед чоловічих команд сезону
2020-2021 років;
- Київська зальна ліга з волейболу серед жіночих команд сезону 20202021 років.
Важка атлетика:
- чемпіонат міста Києва з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15
років, 17 років та молоді до 20 років (20.02.2021 р.).
Гирьовий спорт.
- відкритий чемпіонат Київської області з гирьового спорту
(06.03.2021р.).
Участь команд і окремих спортсменів університету у міські
змагання у 2020-2021 навчальному році
Футбол.
Чоловіча футбольна команда студентів НУБіП України у вересні 2021
року зіграє матч за 3 місце чемпіонату «Футбольної асоціації студентів Києва»
(ФАСК), змагання входять до програми чемпіонату міста Києва з футболу
серед команд ЗВО, в турнірі грали 8 команд ЗВО Києва.
Футзал чоловіки.
Чоловіча футзальна команда студентів НУБіП України зайняла 3 місце
у ХVIІІ чемпіонаті «Футбольної асоціації студентів Києва» (ФАСК) 2021 року,
змагання входять до програми чемпіонату Києва серед студентів ЗВО.
Важка атлетика.
26-27 грудня 2020 року в Національному університеті фізичного
виховання і спорту України відбувся відкритий чемпіонат Києва з важкої
атлетики присвячений пам'яті О.І. Пуцова. Секція важкої атлетики НУБіП
України виставила на чемпіонат 12 спортсменів 7 з яких стали призерами
змагань.
20 лютого 2021 року в НУБіП України відбувся чемпіонат Києва з
важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років, 17 років та молоді до 20
років. 5 спортсменів НУБіП України виступали у чемпіонаті Києва серед
молоді до 20 років, 4 з яких стали призерами змагань у своїх вагових
категоріях. Збірна команда НУБіП України посіла 1 загальнокомандне місце.
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3 жовтня 2020 р. м. Київ – відкритий аматорський турнір з важкої
атлетики «Кубок дружби»,
переможцями змагань стали 4 студентів
університету.
Гирьовий спорт.
6 березня 2021 року в ігровій залі навчального корпусу №9 НУБіП
України відбулися змагання відкритого чемпіонату Київської області з
гирьового спорту. У змаганнях серед юніорів взяли участь 8 студентів НУБіП
України, призерами змагань стали 4 студентів.
Стронгмен.
15 травня 2021 року в місті Києві проведені змагання «KYIVSTRONG», 2 місце серед сильніших стронгменів Києва зайняв Іван Кузьмич –
аспірант 3 р.н. механіко-технологічного факультету.
Спортивне орієнтування, спортивна радіопеленгація.
5 спортсменів університету є призерами чемпіонатів Києва, відкритих
змагань зі спортивного орієнтування і спортивної радіопеленгації.
Баскетбол (чоловіки).
Баскетбольна чоловіча команда студентів НУБіП України зіграла у
стрітбольному турнірі 3 х 3 присвяченому відкриттю нового майданчика в с.
Крюковщина Київської обл., турнір проходив під егідою Федерації баскетболу
України.
Волейбол (чоловіки).
Дві збірні команди НУБіП України виступали у змаганнях Київської
зальної ліги (КЗЛ) з волейболу серед чоловічих команд. Перша команда
НУБіП України виступала у 3 дивізіоні, зайняла 3 місце в групі Е з 10 команд і
вийшла до другого етапу, де буде змагатися за призові місця. Друга команда
НУБіП України виступала у 3 дивізіоні і зайняла 9 місце в групі з 10 команд.
Дві збірні команди НУБіП України брали участь у Кубку Столичної
ліги з волейболу серед чоловічих команд сезону 2020-2021 і вийшли до 3 етапу
змагань.
Волейбол (жінки).
Жіноча команда НУБіП України у змаганнях Київської зальної ліги
(КЗЛ) з волейболу серед жіночих команд у 3 дивізіоні, групі Д і зайняла 2
місце в групі з 5 команд.
Легка атлетика.
7 лютого 2021 року в лісовому масиві Конча-Заспа Київської обл.
відбулися відкриті змагання з кросового бігу по снігу на дистанції 12 км «Wild
North Way». 4 місце серед жінок зайняла Софія Гармаш – студентка 4 курсу
факультету захисту рослин, екології і біотехнологій, 23 місце серед чоловіків
зайняв Андрій Пападін – студент 3 курсу факультету захисту рослин, екології і
біотехнологій.
7 – 8 травня 2021 р. в м. Києві відбувся командний чемпіонат міста
Києва серед дорослих та юніорів присвячений «Дню перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні». У змаганнях з метання спису 2 місце з результатом 45 м
45 см зайняв Олександр Бочков – магістр 1-го року навчання факультету
конструювання та дизайну.
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Перетягування канату.
11 грудня 2020 року у с. Березівка Київської обл. у змаганнях на
відкритому чемпіонаті Києва з перетягування канату в приміщенні чоловіча і
жіноча команди НУБіП України зайняли 7 місця.
Загальноуніверситетські змагання, проведені в НУБіП України у
2020-2021 навчальному році
У 2020-2021 навчальному році проведені 5 змагань 64-ої спартакіади
студентів НУБіП України у змаганнях брали участь студенти, які у цей
період навчалися в НУБіП України за очною формою. Змагання проведені з
наступних видів спорту:
- баскетбол 3 х 3 серед жіночих команд (2.03.2021 р.);
- гирьовий спорт (10.03.2021 р.);
- баскетбол 3 х 3 серед чоловічих команд (16.03.2021 р.);
- міні-футбол серед чоловічих команд (4-20.03.2021 р.);
- 10-ти етапна легкоатлетична естафета «Голосіївське кільце»
(25.05.2021 р.).
Також в університеті проведені змагання з окремих видів спорту:
- 19-20.09.2020 р. - змагання першокурсників з волейболу і мініфутболу присвячені міжнародному дню студентського спорту;
- 16.11.2020 р. – змагання з ударів по воротах на дальність і точність
присвячені міжнародному дню студентів;
- 16.11.2020 р. – гра з міні-футболу з нагоди відкриття футбольного
майданчика із сучасним штучним покриттям біля гуртожитку №2;
- 20.05.2021 р. – змагання з міні-футболу на кубок декана факультету
землевпорядкування.
Підсумкова таблиця 64-ої спартакіади студентів НУБіП України 20202021 навчального року:
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У 2020 році у зв’язку з пандемією Covid-19 викладачі кафедри фізичного
виховання шукали і використовували нові форми проведення навчальних
занять з фізичного виховання. Головними формами проведення фізкультурнооздоровчої і спортивної роботи у 2020 році були такі:
– практичні навчальні заняття з фізичного виховання студентів 1 і 2
курсів ОКР бакалавр – очні заняття на території спортивного корпусу НУБіП
України і прилеглих паркових, лісових масивах;
27

– on-line заняття з фізичного виховання студентів 1 і 2 курсів ОКР
бакалавр на платформах ZOOM, Elіorn;
– on-line тренування заняття збірних команд університету на платформі
ZOOM;
– викладення на сайті кафедри фізичного виховання зразків виконання
самостійної роботи (відеоролики виконання різних комплексів фізичних
вправ) студентами ОКР бакалавр, спортсменами збірних команд університету
з різних видів спорту на сторінках сайту кафедри: навчальна робота, спортивні
секції і оздоровчі групи;
– навчально-тренувальні заняття студентів у збірних командах
університету з різних видів спорту у позанавчальні години під керівництвом
викладачів, відповідальних за підготовку збірних команд університету з різних
видів спорту, затверджених наказом по НУБіП України;
– фізкультурно-оздоровчі заняття для усіх бажаючих (студентів,
підлітків – мешканців Голосіївського району міста Києва, в якому
розташовано університет) в абонементних групах навчально-оздоровчоспортивного центру НУБіП України у вечірні години та вихідні дні під
керівництвом фахівців кафедри фізичного виховання і осіб залучених з
федерацій з різних видів спорту;
– оздоровчі заняття науково-педагогічних, наукових працівників і
співробітників університету в оздоровчих групах з різних видів спорту
(волейбол, баскетбол, бадмінтон, міні-футбол, теніс настільний) у вечірні
години та вихідні дні;
– проведення окремих спортивних заходів в університеті: з нагоди
визначних дат, змагання спартакіади «Здоров’я» серед науково-педагогічних
наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України
(1 змагання – шахи).
– направлення кращих спортсменів та спортивних команд університету
на участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних
спортивних змаганнях:
– участь спортсменів та спортивних команд університету в on-line
змаганнях (кросовий біг, спортивна аеробіка).
8. Матеріально-спортивна база Національного університету
біотехнологій і природокористування України
станом на 11.06.2020 року
Спортивна база базового центру НУБіП України розташована в
Голосіївському районі міста Києва в оточенні Голосіївського лісу. На території
спортивного комплексу університету розташовано футбольний стадіон з
трибунами на 2500 місць і легкоатлетичними доріжками з синтетичним
покриттям, відкриті спортивні майданчики з розміткою: баскетбольний, 2
волейбольні, гандбольний, для гри у міні-футбол (з сучасним штучним
покриттям), тенісний майданчик на 1 корт, спортивний корпус зі
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спеціалізованими спортивними залами: для ігрових видів спорту, важкої
атлетики, карате, боротьби, тренажерною залою. Поруч з спортивним
комплексом знаходиться голосіївський ліс – чудове, зручне місце для занять
кросовим бігом, туризмом, спортивним орієнтуванням, пішохідних
прогулянок.
У дев’яти гуртожитках університету є спортивні кімнати з
тренажерним обладнанням або столами для настільного тенісу, біля
гуртожитків є гімнастичні містечка, спортивні майданчики.
28 травня 2020 року біля гуртожитку №2 відкрито новий відкритий
майданчик із сучасним штучним покриттям з розміткою для гри у міні-футбол
і волейбол, майданчик збудовано на місці хокейного майданчика. Стаття
(https://nubip.edu.ua/node/77540).

До складу навчально-спортивної бази університету входять:
1. Спортивний корпус, який має чотири зали:
а) ігрова зала − 30 м х 14 м;
б) зала карате − 18 м х 9 м;
в) зала важкої атлетики − 18 м х 9 м;
г) тренажерна зала − 24 м х 12 м.
2. Відкриті спортивні споруди:
- стадіон зі стандартними з легкоатлетичними біговими доріжками (коло
400 м) і секторами;
- футбольне поле з трав’яним газоном 100 х 70 м;
- 4 відкриті спортивні майданчики біля навчального корпусу №9: 1
баскетбольний, 2 волейбольних, 1 гандбольний майданчик з асфальтовим
покриттям;
- 2 відкритих майданчика із сучасним штучним покриттям для гри у мініфутбол (біля навчального корпусу №9) і гри у міні-футбол і волейбол (біля
гуртожитку №2);
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- 2 волейбольні майданчики на відкритому повітрі з гумовим покриттям
біля гуртожитків.
З. Спортивні споруди університет не орендує.
Завідувач кафедри фізичного виховання

М.П. Костенко

12.07.2021 р.
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