
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС: 

 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

 
кафедра кінезіології та  фізкультурно-спортивної реабілітації    
викладача 0,75 ставки                                

 

1 посада  

  

ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади  науково-педагогічного працівника 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 
 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1.  Викладач (0,75 ставки) кафедри 

кінезіології та фізкультурно-

спортивної реабілітації. 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. Наукові інтереси: 

фізкультурно-спортивна реабілітація, фізична 

терапія 

ОК. ЦС 14 Біомеханіка; 

ОК.ФСР 1 Сучасні тренди фізкультурно-  

    спортивної реабілітації. 

 

 

 
          кафедра спортивних ігор: 

          старшого викладача 0,5 ставки   

          викладача   

          викладача 0,5 ставки - 3 посади 

 

 

кафедра менеджменту і економіки спорту: 

доцента                                    

викладача 0,25 ставки         

 

1 посада 

1 посада 

 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. Доцент  

кафедри менеджменту і 

економіки спорту 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

доктора або кандидата наук з економічних наук, 

стаж науково-педагогічної роботи чи наукової 

ВК. МС 34 Регіональне  управління в сфері 

фізичної культури і спорту; 

ОК, МС 4 Управління трудовими ресурсами у 

 

 
          кафедра медико-біологічних 

дисциплін: 

          доцента 

          доцента 0,5 ставки   

          старшого викладача 0,5 ставки   

          старшого викладача 0,75 ставки   

          викладача  0,5 ставки - 2 посади 

 



 діяльності за профілем кафедри понад  

5-ти років;  вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

сфері фізичної культури і спорту 

2. Викладач (0,25 ставки) кафедри 

менеджменту і економіки 

спорту 

 

Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

ОК. МС 1 Менеджмент у спортивній діяльності 

 

          викладача 0,25 ставки - 2 посади 

кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту:  

доцента  

старшого викладача 

 

1 посада 

1 посада 

 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. Доцент кафедри спортивних 

єдиноборств та силових 

видів спорту 

Вища освіта ступеня магістра, спеціальність за 

дипломом «фізичне виховання і спорт», науковий 

ступінь,  стаж науково-педагогічної роботи чи 

наукової діяльності за профілем кафедри понад 5 

років, вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

- "Дослідження спеціальної працездатності у 

боксерів з різними стилями ведення поєдинків"  

 

 ОК.ТД1 Теорія і методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (бокс, кікбоксинг) 017 

Фізична культура і спорт; 

ВК.ТД18 Практикум зі спортивного удосконалення 

в обраному виді спорту (бокс, кікбоксинг) 017 

Фізична культура і спорт; 

ВК.ТД10 Практикум зі спортивної підготовки в 

обраному виді спорту (бокс, кікбоксинг) 017 

Фізична культура і спорт;  

ВК.ТД29 Практикум зі спортивної майстерності в 

обраному виді спорту (бокс, кікбоксинг) 017 

Фізична культура і спорт; 

ОК.ТД3 Професійно-орієнтована практика. 017 

Фізична культура і спорт;   

ОК.ТД4 Практика за профілем майбутньої професії 

017 Фізична культура і спорт,  

2. Старший викладач кафедри 

спортивних єдиноборств та 

Вища освіта ступеня магістра, спеціальність за 

дипломом «фізичне виховання і спорт»,  стаж 

ОК.ТД1 Теорія і методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (види спортивної боротьби 

   



силових видів спорту науково-педагогічної роботи чи наукової діяльності 

за профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 

років за умови наявності наукового ступеня, вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

- "Фізична підготовка військовослужбовців та 

співробітників Державних силових структур і 

військових формувань" 

- "Підготовка висококваліфікованих спортсменів  у 

спортивних єдиноборствах"  

 

та єдиноборств) 017 Фізична культура і спорт; 

ВК.ТД8 Практикум зі спортивних видів боротьби 

017 Фізична культура і спорт; 

ВК.ТД15 Основи фізичного самозахисту 017 

Фізична культура і спорт. 

 

 

 

 

 

 

кафедра історії та теорії олімпійського спорту 

доцента                                                                                           1 посада 

старшого викладача 0,5 ставки                                                          1 посада 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. Доцент кафедри історії та 

теорії олімпійського спорту 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту,  

стаж науково-педагогічної роботи чи наукової 

діяльності за профілем кафедри понад 5 років, 

вільне володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

-  

 ОК.ЦС 20 «Загальна теорія підготовки 

спортсменів 

спеціалізація «Фітнес та рекреація» (ОК.ЦС 20), 

спеціалізація «Фізичне виховання в освітній і 

виробничій сферах» (ОК.ЦС 20), спеціалізація 

«Фізична реабілітація».  

ВК.ОС 8 «Спортсмен у різних кліматом-

географічних умовах»; 

ВК.ОС 2 «Перспективні напрями наукових 

досліджень в олімпійському спорті»; 

ОК.ОС 5 «Сучасна періодизація спортивного 

тренування». 

2. Старший викладач (0,5 ставки) 

кафедри історії та теорії 

олімпійського спорту 

Вища освіта ступеня магістра,  стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 років 

  

ОК.ЦС 19 «Оліпійський спорт» 

 



за умови наявності наукового ступеня кандидата 

наук з фізичного виховання і спорту, вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

 

 

 

 

кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту:  

викладача 0,5 ставки                                                                              3 посади 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. Викладач (0,5 ставки) 

кафедри легкої атлетики, 

зимових видів та 

велосипедного спорту 

 

 

 

 

Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає.   

 Наукові інтереси: теорія та методика підготовки 

спортсменів у стрибкових видах легкої атлетики на 

різних етапах багаторічної підготовки.           

ОК.ТД 1 «Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (легка 

атлетика)». 

ВК.ТД 29 «Практикум зі спортивної майстерності 

в обраному виді спорту (легка атлетика)». 

ОК.ЦС 11 «Практика за спортивного туризму та 

орієнтування». 

2. Викладач (0,5 ставки) 

кафедри легкої атлетики, 

зимових видів та 

велосипедного спорту 

 

 

 

 

Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

  Наукові інтереси: теоретико-методичні особливості 

підготовки юних легкоатлетів різного віку. 

ОК.ТД 1 «Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (легка 

атлетика)». 

ВК.ТД 6 «Практикум з легкої атлетики». 

 ОК.ЦС 11 «Практика за спортивного туризму та 

орієнтування». 

3. Викладач (0,5 ставки) 

кафедри легкої атлетики, 

зимових видів та 

велосипедного спорту 

 

 

 

Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Наукові інтереси: теорія та методика підготовки 

спортсменів з гірськолижного спорту на різних 

етапах багаторічної підготовки.           

ОК.ТД 1 «Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (гірськолижний 

спорт)». 

ОК.ЦС 11 «Практика за спортивного туризму та 

орієнтування». 

ВК.ТД 7 «Практикум із зимових видів спорту» 



 

кафедра кіберспорту та інформаційних технологій: 

доцента                                                                                                2 посади 

викладача                                                                                           1 посада 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1 Доцент кафедри кіберспорту 

та інформаційних технологій 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь, 

стаж науково-педагогічної роботи чи наукової 

діяльності за профілем кафедри до 5 років; вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає 

014.11 -ОК.ЦС 6 Комп’ютерна техніка 

017- ОК.ЦС 7 Комп’ютерна техніка 

227- ОК.ЦС 14  Комп’ютерна техніка та методи 

математичної статистики  

017 - ОК.ФР 5 Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та рекреації 

017 - ОК.ЦС 28 Інформаційні технології у науковій 

діяльності з фізичної культури і спорту 

014.11 -ОК.ЦС 30 Інформаційні технології у 

науковій діяльності з фізичної культури і спорту 
2 Доцент кафедри кіберспорту 

та інформаційних технологій 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь, 

стаж науково-педагогічної роботи чи наукової 

діяльності за профілем кафедри до 5 років; вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

017 - ОК.ЦС 28 Інформатика і інформаційні 

технології у ФВіС 

014.11 - ОК.ЦС 30 Інформатика і інформаційні 

технології у ФВіС 

017 - ВК.ВВ 6 Аналіз і обробка даних наукових 

досліджень у водних видах спорту за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій 

017 - ВК.ЛА7 Аналіз і обробка даних наукових 

досліджень у легкій атлетиці  

017 - ВК.ВВ 5 Сучасні інформаційні технології та 

їх застосування у водних видах спорту 

017 - ОК.КС 4 Основи програмування, створення 

програмного забезпечення та побудова 

комп’ютерних систем 
3. Викладач кіберспорту та Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння 017 - ОК.ЦС 1 Кіберспорт,  



інформаційних технологій державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

017 - ВК.КС 10 Практикум з кіберспорту,  

024 - ОК.ЦС 2Комп’ютерні  технології та основи 

НДР у хореографії 

017 - ОК.ЦС 22 Основи НДР 
 

  
кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту: 

викладача                                                                                                    

викладача 0,5 ставки                                                                                                                                                           

викладача 0,25 ставки                                                                               

 

1 посада 

1 посада     

1 посада                                             
 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. 
Викладач кафедри 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного спорту 

Вища освіта ступеня магістра. Вільне володіння 

державною мовою. Відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, що викладаються.  

ОКЦС8  Вступ до спеціальності  

ОКЦС25 Адаптивний спорт  

ОКЦС31 Професійний спорт 

ОКЦС32 Неолімпійський спорт 

2. 
Викладач (0,5 ставки) кафедри 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного спорту 

Вища освіта ступеня магістра. Вільне володіння 

державною мовою. Відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, що викладаються.  

ОКЦС8 Вступ до спеціальності  

ОКЦС25 Адаптивний спорт  

ОКЦС31 Професійний спорт 

ОКЦС32 Неолімпійський спорт 

3. 
Викладач (0,25 ставки) 

кафедри професійного, 

неолімпійського та 

адаптивного спорту 

Вища освіта ступеня магістра. Вільне володіння 

державною мовою. Відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, що викладаються.  

ВКФТ8 Адаптивний спорт  

ОКС4 Сучасні методи досліджень у спорті 

ВКС6 Новітні технології у спорті 

 
 

 

 
  

 

кафедра спортивних видів гімнастики: 

викладача                                                                                                           1 посада 
 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

   



1. 
Викладач кафедри спортивних 

видів гімнастики 

Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння 

державною мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він  викладає.   

ОК.ТД 1 Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту; 

ТД 2 Курсова робота  дисципліни «Теорія та 

методика тренерської діяльності в обраному виді 

спорту»; 

ТД 3 Професійно-орієнтована практика; 

ОК. ТД 4 Практика за профілем майбутньої 

професії 
 

кафедра хореографії і танцювальних видів спорту: 

доцента  

 

1 посада 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх 

програм(вказуються шифри та назви), що має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. 
Доцент кафедри хореографії і 

танцювальних видів спорту 

Вища освіта ступеня магістра з хореографії; 

кандидат наук з мистецтвознавства; стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 5 років; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності  

навчальним дисциплінам з хореографії  

ОК.ЦС 20-Методика викладання народно-

сценічного танцю; 

ОК.ЦС 23-Хореографія в спорті; 

ОК.ЦС 19- Методика роботи з хореографічним 

колективом. 

 

 

 
  

кафедра футболу: 

викладача                                     

викладача 0,25 ставки                 

 

1 посада  

1 посада 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх 

програм(вказуються шифри та назви), що має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. 
Викладач  кафедри футболу 

 

 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам з футболу та футзалу. 

Наукові інтереси: теорія та методика підготовки 

спортсменів у футболі та футзалі на різних етапах 

багаторічної підготовки.    

ОК.ТД 1 «Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (футбол, 

футзал)»; 

ВК.ТД3 «Практикум з футзалу»;  

ВК.ТД10 «Практикум зі спортивної підготовки в 

ОВС»; 

 

 
  



ВК.ТД18 «Практикум зі спортивного 

удосконалення в ОВС»,; 

 ВК.ТД29 «Практикум зі спортивної 

майстерності в ОВС». 

2. 
Викладач (0,25 ставки) 

кафедри футболу 

 

 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам з футболу та футзалу. 

Наукові інтереси: теоретико-методичні особливості 

підготовки юних футболістів різного віку. 

ОК.ТД 1 «Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (футбол, 

футзал)»;  

ВК.МС3 «Практикум з футзалу»; 

 ВК.ТД29 «Практикум зі спортивної підготовки 

в ОВС». 
 

кафедра спортивних ігор: 

доцент                            

старшого викладача 0,25 ставки               

викладача 0,75 ставки                                

викладача 0,25 ставки              

 

1 посада 

1 посада 

1 посада 

2 посади 

                                                                                                     

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх 

програм(вказуються шифри та назви), що має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. 
Доцент кафедри спортивних 

ігор 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

олімпійський та професійний спорт; кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 5 років;; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам зі спортивних ігор. 

 Наукові інтереси - моделювання техніко-тактичних 

дій спортсменів високої кваліфікації в хокеї з 

шайбою. Тематика наукових робіт - удосконалення 

підготовки до головних змагань макроциклу збірних 

команд України у хокеї з шайбою. 

ОК.ТД 1.  Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (хокей з 

шайбою). 

2. 
Старший викладач (0,25 

ставки) кафедри спортивних 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю ОК.ТД 1. Теорія та методика тренерської 



ігор фізична культура і спорт; стаж науково-педагогічної 

роботи чи наукової діяльності за профілем кафедри 

понад 10 років, або понад 5 років за умови наявності 

наукового ступеня; вільне володіння державною 

мовою; відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам зі спортивних ігор. Наукові інтереси – 

тренувальна і змагальна підготовка кваліфікованих 

регбістів. Тематика наукових робіт - удосконалення 

підготовки до головних змагань макроциклу збірних 

команд України у регбі. 

діяльності в обраному виді спорту (регбі); 

 ВК.ТД 2 . Практикум зі спортивних ігор (регбі) 

3. 
Викладач (0,75 ставки) 

кафедри спортивних ігор 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам зі спортивних ігор. Наукові 

інтереси – особливості прояву моторної асиметрії в 

тенісі; сучасні методи визначення та профілактики 

моторної асиметрії в тенісі. Тематика наукових робіт 

- удосконалення підготовки до головних змагань 

макроциклу збірних команд України у тенісі. 

ОК.ТД 1- Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (теніс);  

ВК.ТД 2 - Практикум зі спортивних ігор (регбі);  

ВК.ТД 10 - Практикум зі спортивної підготовки 

в обраному виді спорту (теніс);  

ВК.ТД 18 - Практикум зі спортивного 

вдосконалення в обраному виді спорту (теніс).  

4. 
Викладач (0,25 ставки) 

кафедри спортивних ігор 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фітнес та рекреація; вільне володіння державною 

мовою; відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам зі спортивних ігор. Наукові інтереси - 

спортивна підготовка кваліфікованих та 

висококваліфікованих більярдистів. Тематика 

наукових робіт - удосконалення підготовки до 

головних змагань макроциклу збірних команд 

України у спортивних іграх.  

ОК.ТД 1- Теорія та методика тренерської 

діяльності в обраному виді спорту (гандбол);   

ОК.ФР 1 - Фітнес та рекреація;  

ВК .ТД14 - Спортивна анімація  



5. 
Викладач (0,25 ставки) 

кафедри спортивних ігор 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам зі спортивних ігор. Наукові 

інтереси – планування підготовки кваліфікованих 

баскетболістів. Тематика наукових робіт - 

удосконалення підготовки до головних змагань 

макроциклу збірних команд України у баскетболі. 

ВК.ТД 2 - Практикум зі спортивних ігор 

(баскетбол);  

ВК.ТД 29 - Практикум зі  спортивної 

майстерності в обраному виді спорту 

(баскетбол);  

ВК.ТД 33 - Практикум з тренерської діяльності 

в обраному виді спорту (баскетбол) 

 

кафедра психології і педагогіки: 

старшого викладача  

старшого викладача 0,75 ставки 

викладача                                     

 

1 посада 

1 посада 

1 посада 

 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх 

програм(вказуються шифри та назви), що має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. 
Старший викладач  кафедри 

психології і педагогіки 

Вища освіта ступеня магістра; стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 років 

за умови наявності наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук або кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту; вільне володіння державною 

мовою; відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

ОК.ЦС 2 Педагогіка вищої освіти; 

ОК.ЦС 18 Педагогічна майстерність;  

ОК.ЦС 17 Педагогіка 

2. 
Старший викладач (0,75 

ставки) кафедри психології і 

педагогіки 

Вища освіта ступеня магістра; стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 років 

за умови наявності наукового ступеня кандидата 

наук з фізичного виховання і спорту або кандидата 

психологічних наук;вільне володіння державною 

мовою; відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.  

ОК.ЦС 2 Педагогіка вищої освіти;  

ОК.ЦС 29 Психологія здорового способу життя, 

спорту і фізичного виховання;  

ОК.ЦС 17 Педагогіка 

 

 
  



3. 
Викладач кафедри психології і 

педагогіки  

Вища освіта ступеня магістра; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам кафедри. 

ОК.ЦС 15 Психологія,  

ВК.ФР 38 Основи вікової та гендерної 

психології 
 

кафедра фізичної терапії та ерготерапії: 

доцента                                                                                                  1 посада 

доцента 0,25 ставки                                                                              1 посада 

старшого викладача                                                                              1 посада 

старшого викладача 0,5 ставки                                                            1 посада 

старшого викладача 0,25 ставки                                                          1 посада 

викладача                                                                                               1 посада 

викладача 0,5 ставки                                                                             2 посади 

 

1 посада 

1 посада 

4 посади 

8 посад 

2 посади 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові інтереси 

та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх 

програм(вказуються шифри та назви), що має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. Доцент кафедри фізичної терапії 

та ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), науковий 

ступінь кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту (24.00.03), стаж науково-педагогічної роботи 

чи наукової діяльності за профілем кафедри понад 5 

років, вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які викладає. 

ВК.ФТ 20. Методи наукового дослідження у 

фізичній терапії та ерготерапії; 

ОК. ЦС. 1. Наукові дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії;  

ВК.ФТ 12. Природні фактори у фізичній терапії; 

ОК.ЦС 25. Преформовані фізичні чинники; 

Функціональна та клінічна діагностика. 

2. Доцент (0,25 ставки) кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), науковий 

ступінь кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту (24.00.03), стаж науково-педагогічної роботи 

чи наукової діяльності за профілем кафедри понад 5 

років, вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які викладає. 

ОК. ЕТ. 9. Ерготерапія в нейрореабілітації 

дорослих; 

ВК. ФТ 35. Соціальний захист і права осіб з 

інвалідністю;  

ВК.ФТ 32. Терапевтичні заняття і вправи у 

ерготерапії; 

ОК.ЦС 6. Вступ до спеціальності; 

ВК. ФТ 33. Основи заняттєвої науки. 

3. Старший викладач кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії 

  

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), стаж 

науково-педагогічної роботи чи наукової діяльності 

за профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 

ОК.ЦС 21. Пропедевтика внутрішніх хвороб; 

ВК.ФТ 4. Внутрішні та хірургічні хвороби; 

ВК.ФТ 5. Клінічно-реабілітаційний менеджмент 



 років за умови наявності наукового ступеня, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які  

викладає. 

при дисфункціях внутрішніх органів; 

ВК. ФТ 6. Клінічна практика при  дисфункціях 

внутрішніх органів і хірургічних хворобах. 

4. Старший викладач (0,5 ставки) 

кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

  

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), стаж 

науково-педагогічної роботи чи наукової діяльності 

за профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 

років за умови наявності наукового ступеня, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які  

викладає. 

ОК. ЦС 29.. Травматологія та ортопедія (за 

професійним спрямуванням); 

ОК. ЦС. 31. Клінічно-реабілітаційний 

менеджмент при порушеннях діяльності ОРА; 

Масаж. 

5. Старший викладач (0,25 ставки) 

кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

  

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), стаж 

науково-педагогічної роботи чи наукової діяльності 

за профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 

років за умови наявності наукового ступеня, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які викладає. 

Масаж; 

ОК. ЦС. 33. Методика та техніка класичного та 

лікувального масажу. 

6. Викладач кафедри фізичної 

терапії  та ерготерапії 

 
Вища освіта магістра (спеціаліста) за спеціальністю 

«Фізична реабілітація» /«Фізична терапія, 

ерготерапія», вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які викладає. 

ОК. ЕТ. 9. Ерготерапія в нейрореабілітації 

дорослих; 

ВК.ФТ 35. Соціальний захист і права осіб з 

інвалідністю;  

ВК. ФТ 32. Терапевтичні заняття і вправи у 

ерготерапії; 

ОК.ЦС 6. Вступ до спеціальності; 

ВК. ФТ 33. Основи заняттєвої науки. 

7. Викладач (0,5 ставки) кафедри 

фізичної терапії  та ерготерапії 

. 

Вища освіта магістра (спеціаліста) за спеціальністю 

«Фізична реабілітація» /«Фізична терапія, 

ерготерапія», вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які викладає. 

ОК.ЕТ. 9 Ерготерапія в нейрореабілітації; 

ВК.ФТ 35. Соціальний захист і права осіб з 

інвалідністю;  

ОК. ЕТ 2.Терапевтичні вміння та навички 

ерготерапевта; 

ОК.ЦС 6. Вступ до спеціальності; 

Основи заняттєвої науки. 

8. Викладач (0,5 ставки) Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне ВК. ФТ 33. Основи фізичної терапії; 



кафедри фізичної терапії  та 

ерготерапії 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які  

викладає. 

ОК. ЦС 40. Клінічно-реабілітаційний 

менеджмент при неврологічних дисфункціях. 

 

кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації:  

викладача                                                                                         2 посади 

викладача 0,5 ставки                                                                       1 посада 

викладача 0,25 ставки                                                                     1 посада 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. Викладач кафедри здоров’я, 

фітнесу та рекреації 

    

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які викладає. 

ОК.ФР1Фітнес та рекреація; 

ВК.ФР18 Практикум з професійної діяльності; 

ВК.ФР21, ВК.ТД21, ВК.МС21 Спортивні споруди; 

ВК.ФР29 Функціональний тренінг 

ВК.ФТ 6 Персональний тренінг  

2. Викладач кафедри здоров’я, 

фітнесу та рекреації 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які викладає. 

ОКФР1Фітнес та рекреація; 

ВК.ФР18 Практикум з професійної діяльності; 

ОК.ЦС27 Фізичне виховання (види оздоровчо-

рекреаційної рухової активності) 

ВК.ФР29, ВК.ФТ22 Функціональний тренінг 

ОК.ЦС11 Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування 

3. Викладач (0,5 ставки) кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які викладає. 

ВК.ТД20, ВК.МС20 Аквафітнес 

ОК.ЦС35 Фізичне виховання (аквафітнес) 

ОК.ФР3 Професійно орієнтована практика  

4. Викладач (0,25 ставки) кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які викладає. 

ОКФР1Фітнес та рекреація 

ВК.ТД14, ВК. МС14 Спортивна анімація 

ОК.ФР2 Менеджмент і маркетинг у сфері фітнесу та 

рекреації 

кафедра медико-біологічних дисциплін:  



доцента                                                                                       1 посада 

старшого викладача 0,25 ставки                                              1 посада 

викладача   0,5 ставки                                                               1 посада 

 № 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. 
Доцент кафедри медико-

біологічних дисциплін 

 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

кандидата біологічних, медичних наук або кандидата 

наук з фізичного виховання та спорту; стаж науково-

педагогічної роботи за профілем кафедри понад 5 

років; вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.  

ОК.ЦС. 13. Фізіологія людини.  

ОК 6. Керівництво кваліфікаційними роботами. 

2. 
Старший викладач (0,25 ставки) 

кафедри медико-біологічних 

дисциплін 

Вища освіта ступеня магістра, стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 10 років або понад 5 років 

за умови наявності наукового ступеня кандидата 

наук; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.  

ОК.ЦС. 3. Анатомія людини.  

ОК 6. Керівництво кваліфікаційними роботами. 

3. 
Викладач (0,5 ставки) кафедри 

медико-біологічних 

дисциплін  

 

Профільна вища освіта ступеня магістра, вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

ОК.ЦС.13. Фізіологія людини.  

 

кафедра теорії і методики фізичного виховання:    
викладача                                                                                                                      1 посада 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 
Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-



інтереси та тематика наукових робіт тощо) педагогічний працівник 

1.       Викладач кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

  

Вища освіта ступеня магістр, вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

ОК.ЦС12 Теорія і методика фізичного виховання;  

ОК.ЦС26 Педагогічна практика у закладах загальної 

середньої освіти; 

ВК.ТД 25 Методика туристсько-краєзнавчої роботи 

в закладах загальної середньої освіти;  

ВК.ЦС12 Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування. 

кафедра туризму:  
старшого викладача                                                                                        1 посада 

старшого викладача 0,5 ставки                                                                     1 посада 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1.       Старший викладач кафедри 

туризму 

  

Вища освіта ступеня магістра; стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 років 

за умови наявності наукового ступеня; вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає.( Спеціальність: "Історія". Кваліфікація: 

історик, викладач історії. 

Наукові інтереси та тематика наукових робіт: 

історія розвитку туризму; туристичне краєзнавство; 

туристично-екскурсійна діяльність). 

ОК.ЦС 4 Історія світового та вітчизняного туризму 

ОК.ТЕО1 Туристичне краєзнавство 

ОК.ТЕО 5 Організація екскурсійної діяльності 

ВК.ТЕ О7Актуальна інформація в туризмі 

ОК. Сп 2 Туризмологія 

ОК.ТЕ О10 Виконання кваліфікаційної роботи 

ОК.ЦС 7 Виконання кваліфікаційної роботи 

2.       Старший викладач (0,5 ставки)  

кафедри туризму 

Вища освіта ступеня магістра; стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

ОК.ТЕ О5 Організація екскурсійної діяльності. 



  профілем кафедри понад 10 років, або понад 5 років 

за умови наявності наукового ступеня; вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. ( Спеціальність: "Історія". Кваліфікація: 

історик, викладач історії.  

Наукові інтереси та тематика наукових робіт: 

туристичне краєзнавство; музейництво; екскурсійна 

діяльність; анімаційна діяльність у туризмі). 

ОК.ЦС 18 Організація анімаційної діяльності. 

ВК.ТЕ О3 Туристично-краєзнавчий практикум. 

ОК.ЦС 7 Навчальна практика. 

ОК.ТЕ О2 Курсова робота. 

  кафедра української та іноземних мов: 

  старшого викладача 0,75 ставки                                  1 посада 

  № 

п/п 

Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм(вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. Старший викладач (0,75 ставки)   

кафедри української та  

іноземних мов 

 

 

Вища освіта ступеня спеціаліста/магістра з 

філології, стаж науково-педагогічної роботи чи 

наукової діяльності за профілем кафедри понад 

10 років або понад 5 років за умови наявності 

наукового ступеня, вільне володіння державною 

мовою. Відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає, кваліфікація – 

викладач української мови, публікації. 

 

 

ОК.ЦС 4 Українська мова за професійним 

спрямуванням (ступінь вищої освіти – бакалавр) 

ОК.ЦС 3 Професійно-орієнтована іноземна 

(українська) мова (ступінь вищої освіти – магістр) 

 

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін: 

доцента 0,5 ставки                                                                                     1 посада 

старшого викладача 0,5 ставки                                                               1 посада 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові 

інтереси та тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх програм (вказуються 

шифри та назви), що має викладати науково-

педагогічний працівник 

1. Доцент  (0,5 ставки) кафедри Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь ОК ЦС 10, ОК ЦС 11, ОК ЦС 33, 



соціально-гуманітарних 

дисциплін 

кандидата філософських наук, стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 5 років. Вільне володіння 

державною мовою;в ідповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає 

ОК ЦС 37 - Філософія 

 

2. Старший викладач  (0,5 

ставки) кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін 

Вища освіта ступеня магістра. Стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 10 років,  або понад 5 років 

за умови наявності наукового ступеня. Вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає 

ОК ЦС 10, ОК ЦС 11, ОК ЦС 33, 

ОК ЦС 37 - Філософія 

 

кафедра спортивної медицини: 

старшого викладача 0,25 ставки                                     1 посада 

викладача 0,5 ставки                                                       2 посади                 

№ п/п Посада, назва кафедри  
Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади 

(відповідно до посадової інструкції), наукові інтереси та 

тематика наукових робіт тощо) 

Перелік компонентів освітніх 

програм(вказуються шифри та назви), що має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. Старший викладач  (0,25 

ставки) кафедри спортивної 

медицини 

Вища медична освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

кандидата медичних наук, стаж науково-педагогічної 

роботи чи наукової діяльності за профілем кафедри 

понад 5 років, вільне володіння державною мовою, 

наявність наукових праць «Спортивна медицина», 

«Екологія спорту», відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

ВК. МС 18. Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів. 

ВК.ТД 30. Основи раціонального харчування. 

2. Викладач  (0,5 ставки) 

кафедри спортивної медицини 

Вища освіта ступеня магістра; вільне володіння 

державною мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

ВК.ТД 13. Гігієнічний супровід сфери фізичної 

культури і спорту. 

ОК.ЦС 9. Гігієна та основи екології 

 



3. Викладач  (0,5 ставки) 

кафедри спортивної медицини 

Вища медична освіта ступеня магістра; вільне володіння 

державною мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

ОК.ЦС 18. Основи медичних знань. 

ОК.ЦС 23. Долікарська медична допомога при 

невідкладних станах. 

 

 

          Документи для участі в конкурсі: 

            заява про участь у конкурсі, написану власноруч на ім’я голови конкурсної 

комісії з відміткою про реєстрацію в канцелярії; 

особовий листок з обліку кадрів (претендент, який не працює  

у НУФВСУ); 

автобіографія (претендент, який не працює у НУФВСУ); 

дипломи: магістра (спеціаліста), наукового ступеня (кандидата наук або 

доктора філософії, доктора наук), атестати доцента, професора (претендент, який не 

працює у НУФВСУ); 

документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що 

видається Національною комісією зі стандартів державної мови; 

список наукових праць (претендент, який не працює у НУФВСУ – повний; 

для претендентів, які працюють у НУФВСУ – список наукових праць, виданих за 

попередній строк роботи) завірений у встановленому порядку; 

копію трудової книжки (претендент, який не працює у НУФВСУ); 

документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 

п’яти років та проходження стажування. 

Конкурс відбувається відповідно до Положення про порядок  проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Національного університету фізичного виховання і спорту України та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів), ухваленого рішенням Вченої 

ради НУФВСУ від 25 жовтня 2021 року (протокол № 2). 

Термін подання заяви та документів – до 11 січня 2022 року включно. 

Подати заяву та документи можна на адресу: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1,  

корпус 1, поверх 3, кабінет № 321 (відділ кадрів)(субота та неділя вихідний). 

Телефон для  довідок: 287-63-38.   



 

 


