
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

УКРАЇНИ (НУФВСУ) 
 

Матеріально-технічна 
база 



Інформація про площі НУФВСУ 
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Приміщення 
Загальна площа 

Навчальна 

площа 

кв. м кв. м 

Усі приміщення ЗВО 50 094 34 434 

Власні приміщення ЗВО (на праві 

власності, господарського відання або 

оперативного управління) 

  

50 094 

  

34 434 

Приміщення, які використовуються 

на іншому праві, аніж право власності, 

господарського відання або 

оперативного управління (оренда, 

безоплатне користування тощо) 

  

 

--- 

  

 

--- 

  

  

Приміщення, здані в оренду 1 871, 06 --- 



Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 
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Кафедра 

фізичної терапії 

та ерготерапії 

знаходиться на 

4 поверсі 

1 корпусу.  

Розташовано 4 

масажних та 4 

лекційних 

кабінети,  



Кабінети масажу та доклінічної практики 
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Кабінети масажу – ауд. 425, 

площа 34,6 м2, кількість 

масажних столів – 6;  

ауд. 427, площа 35,4 м2, 

кількість масажних столів – 9;  

ауд. 401, площа 36,5 м2, 

кількість масажних столів – 9,  



Кабінет доклінічної практики, ауд. 405  

(площа 34,90 кв.м), обладнання: стінка гімнастична; лавка, 

дошка Євмінова, масажних столів – 8; кушетка – 1; макет 

скелету 
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Лекційні аудиторії 

ауд. 403 

ауд. 426 
6 



Зал фізичної терапії та оздоровчого 

фітнесу 
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Загальна площа 275 м2 



Ліжко функціональне 4-ох секційне з 

електроприводом Burmeier 
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Обладнання 



Пристрій для реабілітації THERA-Trainer balo 
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Обладнання 



Клітка-тренажер реабілітаційна UGUL з набором 

стандартного обладнання 

Обладнання 
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Обладнання 



Кабінет ерготерапії 

12 Загальна площа 48 кв. м 



Кабінет ерготерапії 
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Науково-дослідний інститут 
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Науково-дослідний інститут НУФВСУ є головною 

науково-дослідною галузевою установою держави, що 

здійснює науково-дослідну роботу у сфері фізичної 

культури і спорту, створений у 2004 р. 



Лабораторії НДІ 

15 

Лабораторія теорії і методики спортивної 

підготовки та резервних можливостей 

спортсменів 

Лабораторія біомеханічних технологій у 

фізичному вихованні та олімпійському 

спорті 

Лабораторія стимуляції працездатності 

та адаптаційних реакцій у спорті вищих 

досягнень 

Лабораторія олімпійської освіти 

 

Лабораторія теоретико-методичних 

основ фізичного виховання школярів та 

молоді 



Центр підвищення кваліфікації та 

перепідготовки 
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Основним завданнями 

центру є задоволення 

потреб у підвищенні 

кваліфікації і 

перепідготовці кадрів 

шляхом реалізації 

професійних освітніх 

програм, навчально-

методичне та 

організаційне 

забезпечення цього 

процесу 



Навчально-оздоровчий комплекс 

«Олімпійський стиль» 
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Тренажерний зал 1000 кв. м.,  

є окремі зали для групових занять 

На відміну від мережевих 

спортклубів, інструктори 

«Олімпійського стилю» є 

висококласними фахівцями — 

випускниками НУФСУ з 

вченими ступенями, 

спортивними нагородами та 

багаторічним досвідом 

практичної роботи 
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Загальна площа - 512,5 м2 

Менший басейн – в аква-центрі (20 м, 3 

доріжки) з сауною і хамамом, джакузі, 

гідромасажем та душем Шарко і аква-

капсулою. Великий басейн – в окремій 

будівлі,  розміром 25х12 м, 6 доріжок по 25 

м, 2 рівні глибини – 1,2 та 3 метри, що дає 

можливість використовувати різноманітні 

вправи у воді як для дорослих, так і дітей 

старшого віку 

Басейн 



Центр спортивної травматології і 

відновлювальної медицини 
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Центр спортивної травматології і 

відновлювальної медицини 

Національного університету 

фізичного виховання і спорту 

працює на ринку медичних послуг 

з 2006 р. 

У Центрі також виконуються всі сучасні 

види хірургічних операцій і маніпуляцій 

при переломах, незрощеннях, 

деформаціях і інших порушеннях і 

патологіях опорно-рухового апарату, 

ендопротезування колінного і 

тазостегнового суглобів і т.д. 



Центр спортивної травматології і 

відновлювальної медицини 
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Практична діяльність Центру не 

обмежується консультативною 

роботою і оперативним лікуванням. 

Фахівці Центру сповідують 

комплексний системний підхід до 

здоров'я пацієнта - спрямованість 

не тільки на лікування, а й на 

профілактику патологій, 

реабілітацію після серйозних 

порушень роботи органів і повне 

відновлення всього організму, 

сучасні методи клінічної 

лабораторної діагностики, ударно-

хвильової і фізіотерапії, 

ультразвукового дослідження, а 

також фізична реабілітація, 

лікувальна фізкультура, масаж і т.д. 



Вело-лижна база в Голосіївському 

лісопарку 
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Вело-лижна база розташована в 

мальовничому куточку 

Голосіївського лісопарку. Протягом 

року на базі та в оновленому 

аудиторному фонді викладачами 

кафедри зимових видів та 

велосипедного спорту проводяться 

заняття з теорії та методики 

обраного виду спорту та 

підвищення спортивної 

майстерності з таких видів спорту 

як лижні гонки, біатлон, 

гірськолижний спорт, лижне 

двоборство, велосипедний спорт  

Крім того, тут проводять заняття з лижної 

підготовки та оздоровчої рекреації і 

велосипедного туризму для студентів кафедр 

відповідних спеціалізацій 



Видавництво «Олімпійська література» 
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За 20 років діяльності 

видавництва підготовлено й 

опубліковано близько 250 книг: 

підручників, навчальних 

посібників, словників, 

монографій, енциклопедій, 

довідників, науково-популярних 

вітчизняних та зарубіжних 

(перекладних) видань. 

Видання літератури здійснюється за такими напрямами: 

 

• спортивно-педагогічний (олімпійський спорт, професійний спорт, адаптивний спорт – дефлімпійський і 

паралімпійський); 

• теорія і методика підготовки спортсменів у цілому та в певному виді спорту зокрема; 

• рекреаційний, або спорт для всіх (здоровий спосіб життя, фітнес, рекреація, валеологія, фізична 

культура); 

• медико-біологічний (спортивна медицина, анатомія спорту, фізіологія спорту, фармакологія спорту, 

спортивні травми, харчування спортсменів, фізична реабілітація); 

• біохімія та біомеханіка спорту; 

• гуманітарний (історія, психологія, економіка, право, соціологія та філософія спорту). 



Бібліотека 
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• книжковий фонд становить понад 260 000 друкованих одиниць  

• 2 абонементи видачі літератури  

• зал іноземної літератури 

• дисертаційний зал 

• читальний зал на 120 місць  

• інформаційний центр «Електронна бібліотека» (15 робочих 

місць) 

• фонд періодики – 15 тисяч журналів та 2000 підшивок газет 



Бібліотека 
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• Електронний каталог 

• Репозитарій 

• Нові надходження 

• Періодика 

• Наукові видання України у 

галузі спорту 

• Наукометрія 

• Перевірка на плагіат 

• Індексування 



 

Бібліотека 

Перевірка на плагіат 
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Волонтерська практика в Універсальній  

клініці Оберіг та Київській обласній 

клінічній лікарні 
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Волонтерство. Громадська організація 

«Група активної реабілітації» 
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Західний реабілітаційно-спортивний центр 

«Модричі» 
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Клінічні бази 
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Багато клінічних установ, де проходять 

практику студенти НУФВСУ, приймають 

рішення про їх працевлаштування 
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Міні-бібліотека 

В рамках проекту “Інноваційна реабілітаційна освіта – впровдження нових 

магістерських програм в Україні” програми ЄС Еразмус+ кафедрою було 

отримано комплект книг від провідних світових фахівців галузі 
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Міні-бібліотека 
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Міні-бібліотека 
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Міні-бібліотека 
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Контакти 



Дякуємо за увагу! 
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