
До уваги вступників денної форми здобуття освіти! 
 

Початок занять для студентів І курсу, 

які вступили до НУФВСУ – 15 вересня 2022 року (дистанційно) 

 
 

З питань організації та розкладу занять, формування академічних  груп звертатись до 

деканатів: 

 
 Факультет спорту та менеджменту - деканат знаходиться у корпусі № 4, поверх 1, кімн. 105  

(тел. (044) 289-41-93,  e-mail: 2sportmen@gmail.com 

 Факультет тренерський - деканат знаходиться у корпусі № 1, поверх 4, кімн. 416  

(тел. (044) 287-05-80), e-mail: trefa1930@gmail.com 

 Факультет здоров’я, фізичного виховання та туризму - деканат знаходиться у корпусі № 1, поверх 4, кімн. 422 

(тел. (044) 287-64-38), e-mail: dekanat.zfvt@gmail.com 

 

Також, зі студентами постійно на зв’язку знаходяться кафедри університету 

 
До факультету спорту та менеджменту відносяться види спорту та спеціалізації: 

 

Кафедра водних видів спорту (kafedrapl@ukr.net): вейкбординг, веслувальний слалом, веслування академічне, веслування 

на байдарках і каное, веслування на човнах «Дракон», вітрильний спорт, водне поло, підводний спорт, плавання, плавання 

синхронне, стрибки у воду. 

 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту (kafedrasetasvs@ukr.net): айкідо, армспорт, бодібілдинг, 

бойове самбо, боротьба Кураш, боротьба на поясах, боротьба на поясах Алиш, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-

римська, боротьба самбо, важка атлетика, гирьовий спорт, дзюдо, джиу-джитсу, змішані єдиноборства (ММА), карате, 



кікбоксинг WAKO, кіокушинкай карате, козацький двобій, панкратіон, кінний спорт, пауерліфтинг, рукопашний бій, 

стрільба з лука, стрільба кульова, стрільба стендова, сумо, сучасне п’ятиборство, таїландський бокс Муей Тай, тхеквондо 

(ВТФ), тхеквондо (ІТФ), традиційне карате, українська боротьба на поясах, ушу, фехтування, французький бокс Сават, 

хортинг, шотокан карате-до С.К.І.Ф. 

 

Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту (atlets2016@ukr.net): альпінізм, біатлон, велосипедний 

спорт, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, легка атлетика, лижні гонки, роликовий спорт, скелелазіння, 

сноуборд, спортивне орієнтування, спортивний туризм, фігурне катання на ковзанах, фрістайл, шорт-трек. 

 

Кафедра менеджменту і економіки спорту (ypmichuda2017@gmail.com): менеджмент у спортивній діяльності. 

 

До тренерського факультету відносяться види спорту та спеціалізації: 

 

Кафедра спортивних видів гімнастики (salyamin@ukr.net): гімнастика спортивна, гімнастика художня, спортивна 

акробатика, стрибки на батуті. 

 

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту (soronovych@ukr.net): акробатичний рок-н-рол, спортивні танці. 

Хореографія. 

 

Кафедра футболу (kfootuni@ukr.net): футбол, футзал. 

 

Кафедра спортивних ігор (sg-nupesu@ukr.net): бадмінтон, баскетбол, бейсбол, більярдний спорт, волейбол, гандбол, 

гольф, регбі, сквош, теніс, теніс настільний, хокей з шайбою, хокей на траві, шахи. 

 

Кафедра кіберспорту та інформаційних технологій (kiitfkis@gmail.com): кіберспорт. 

 

 

 До факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму відносяться спеціалізації: 

 

Кафедра теорії та методики фізичного виховання (tmfv@ukr.net): середня освіта (фізична культура), фізичне виховання в 

освітній і виробничій сферах. 

 



Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації (kaf-zfr@ukr.net): фітнес та рекреація. 

 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (pr.nuupes@gmail.com): фізична терапія, ерготерапія. 

 

Кафедра туризму (turizm_nufvsu@ukr.net): туризм. 

 
 

Студенти, які вступили на старші курси у 2022 році, також звертаються до вищевказаних деканатів!!! 

 

 

До уваги вступників заочної форми здобуття освіти! 

 
З питань організації та розкладу занять, формування академічних  груп звертатись до 

деканату факультету заочного навчання. 

 
Деканат знаходиться у корпусі № 4, поверх 2, кімн. 209 (тел. (044) 287-47-03). 

e-mail: czn_@ukr.net 


