


- тир з кульової стрільби – 1 (95,0 м2); 

Загальна площа спортивної бази: 12312,3 м2. 

Основними цілями роботи з фізичного виховання та спорту є: 

- формування у студентів інтересу, ціннісного ставлення до занять з 

фізичної культури, створення в студентському середовищі нової 

мотиваційної моделі сприйняття фізичного виховання та спорту; 

- популяризація здорового способу життя; 

- гармонійний фізичний розвиток шляхом вирішення таких завдань: 

розвиток рухових якостей (швидкісно-силових, силових, гнучкості, 

витривалості, спритності); збагачення рухового досвіду студентів; 

формування потреби в руховій активності та фізичному вдосконаленні; 

- створення системи виявлення обдарованої молоді та забезпечення 

підготовки студентів до участі в спортивних змаганнях; 

-  збереження та зміцнення здоров`я молоді. Напрями фізичного 

виховання та спорту: фізкультурно-оздоровча діяльність (навчальні заняття); 

спортивна діяльність; спортивно-масова діяльність; пропаганда здорового 

способу життя. 

Розвиток фізичного виховання і спорту забезпечується науково-

педагогічними працівниками кафедри фізичного виховання та здоров’я, а 

саме забезпечення освітнього процесу для студентів різного рівня фізичної 

підготовленості, роботу спортивних секцій, організацію та участь у 

спортивних і спортивно-масових проєктах, рекреаційний напрям діяльності.  

Дисципліна «Фізична культура» є обов`язковою для здобувачів вищої 

освіти на 1 та 2 курсів усіх спеціальностей. Кількість осіб, які відвідували 

заняття з фізичної культури у 2022 році – 3490 осіб. 

Окрім того, студенти мають можливість відвідувати спортивні секції. 

Протягом 2022 року в КНУТД діяльно шість спортивних  секцій, які 

відвідували студенти університету, зокрема: футбол – 20 осіб, теніс 

настільний – 22 особи, волейбол – 32 особи, фітнес – 16 осіб, кульова 

стрільба – 18 осіб, баскетбол – 25 осіб. 



Також студенти приймали участь у складі команд за іншими видами 

спорту: велоспорт – 6 осіб, бадмінтон – 5, карате – 1 особа, рукопашний бій – 

1, легка атлетика (метання спису) – 1 особа, пауерліфтинг – 1 особа.  

У 2022 році 70 студентів університету приймали участь у спортивних 

змаганнях різного рівня, серед них: 

- Савчук Віталій, студент інституту права та сучасних технологій, група 

БФР-21, 3 командне місце (півзахисник команди Rayo Vel’yekano U-19) у 

Міжнародному турнірі з футболу, 24-28.08.2022 р., Іспанія, м. Тенеріфе; 

- Рудий Дмитро, Сусол Олесь, кандидати у майстри спорту України, 

студенти інституту права та сучасних технологій, група БФРск-22, учасники 

Міжнародного турніру з велоспорту (Сусол О. – 31 місце, Рудий Д. – 34 

місце), 03.09.2022 р., UCI Gravel World Series, Italy, c. Quattordio; 

- Юденко Володимир, кандидат у майстри спорту України, студент 

інституту права та сучасних технологій, група БФРск-20, учасник 

Міжнародних змагань з велоспорту (30 місце): 66 miedzynarodowy wyścig 

kolarski “orlikow”, багатоденна гонка 08-12.08.2022 р., Польща; 

- Ушаков Матвей, майстер спорту України, студент інституту права та 

сучасних технологій, група БФР-22, чемпіон України з велоспорту в 

особистому заліку (до 19 років), 12-13.11.2022 р., м. Київ; 

- Хосровян Едгард, майстер спорту України, студент факультету 

управління та бізнес-дизайну, група БФ-1-20, чемпіон України з карате в 

особистому заліку, 20-21.08.2022 р., м. Одеса; 

- Костюков Владислав, майстер спорту України, студент факультету 

управління та бізнес-дизайну, група БМН-1-20, чемпіон України з 

пауерліфтингу та окремих вправ серед аматорів та професіоналів, 27-

28.08.2022 р., м. Київ; 

- Лісіченко Максим, майстер спорту України, студент факультету 

мехатроніки та комп’ютерних технологій, група БА 1-18, призер Чемпіонату 

України серед молоді до 23 років з веслування академічного в класі човнів 

2 особи л/в і 4 особи л/в., 30-31.07.2022 р. м. Київ. 



Протягом 2022 року було проведено змагання першості КНУТД серед 

студентів із таких видів спорту: 

- настільний теніс – 07.09.2022 р. (зала настільного тенісу, 

18 учасників), модератор – ст. викладач Черновський С.М.; 

- волейбол – 14.09.2022 р. (спортивна зала № 1, 28 учасників, збірна 

КНУТД з волейболу та студенти І курсу КНУТД, перемога: збірна команда 

КНУТД), модератори – ст. викладачі Черновський С.М., Ткаченко В.П.; 

- міні-футбол – 21.09.2022 р. (стадіон КНУТД, 5 команд: збірна 

КНУТД з футболу, БФР – 22, БФР – 21 та гості: збірні команди НТУ та 

фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД ; перемога – збірна КНУТД), 

модератори – ст. викладач Черновський С.М. та ст. лаборант Бабич К.М; 

- онлайн-вікторина «Козацькому роду нема переводу» до Дня 

захисника Вітчизни, модератор – к.п.н., доц. Паришкура Ю.В., 19.10.22 р.; 

- шахи та шашки – 29.11.2022 р. (Чернігівський фаховий коледж 

інженерії та дизайну КНУТД, 22 учасника), модератор – викл. Гаркуша О.В. 

Також у 2022 році збірна команда КНУТД приймала участь у чемпіонаті 

м. Києва серед ЗВО із футболу за розкладом ігор. Та зайняла 4 командне 

місце. Тренер – ст. викладач Черновський С.М. та ст. лаборант Бабич К.М. 

Було організовано товариську зустріч з баскетболу між командою 

КНУТД та Міжнародною баскетбольною Академією Шаблінського 

(11.09.22 р.), приурочену Дню фізичної культури і спорту. Модератор – 

ст.викладач Черновський С.М.,  

Відповідно до листа Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 10.11.2022 року № 10531-197 21.11.2022 р. було 

організовано Студентській турнір з настільного тенісу серед студентів 

закладів вищої освіти Печерського району (зала настільного тенісу, 6 збірних 

команд вузів Печерського району) : І місце – НУФКіС України, ІІ місце – 

НАКККіМ, ІІІ місце – КНУТД.  Модератор – ст. викладач Черновський С.М.. 

Студенти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» приймали 

участь у конкурсі стартап-проєктів у рамках ІІІ Всеукраїнської конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та 



бізнесі: виклики та можливості» (15-17.11.2022 р.): проєкти «Свічкотерапія 

під час тривог», наук. керівник: к.п.н., доцент Паришкура Ю.В; «Рекреація та 

СПА made in Ukraine», наук. керівник: к.м.н., доцент Томич Л.М.,  

Науково-педагогічні працівники КНУТД також беруть активну участь у 

спортивному житті університету:  

- настільний теніс – 16.12.2022 р. (зала настільного тенісу, 

16 учасників – студенти КНУТД та науково-педагогічні працівники;  

переможець Буряк Дмитро БКІск -21), модератор – ст. викладач 

Черновський С.М.; 

-  волейбол – 17.12.22 р. (спортивна зала № 1, 20 учасників, збірна 

КНУТД з волейболу та випускники КНУТД, перемога: збірна команда 

випускників КНУТД), модератори – ст. викладачі Черновський С.М. та 

Ткаченко В.П. 

КНУТД постійно співпрацює з питань фізичного виховання та спорту з 

іншими організаціями. Ректор КНУТД, акад. Грищенко І.М. входить до 

складу виконавчої ради відокремленого підрозділу ВГО «Спортивна 

студентська спілка України» у м. Києві. Крім цього, КНУТД співпрацює з:  

- Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН України; 

- Відділом молоді та спорту Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

- Всеукраїнською громадською організацією «Спортивна студентська 

спілка України» у м. Києві; 

- Комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою «Маяк 

Оболоні», м. Київ; 

- Громадською організацією «Перша футбольна академія «Зірки 

футболу», Київська обл., смт. Чабани; 

- Громадською організацією «Дитячо-юнацький футбольний клуб 

«Ніка-05», м. Івано-Франківськ. 

Формами співпраці з громадськими об`єднаннями є участь у 

спортивних змаганнях і спортивно-масових проєктах.  

 


