
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС : 

 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

 

кафедра біомеханіки та спортивної метрології:         
викладача  

ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади  науково-педагогічних працівників 

кафедри біомеханіки та спортивної метрології 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 
 

№ п/п Посада  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади Орієнтований перелік дисциплін, які має викладати 

науково-педагогічний працівник  

1.  Викладач  Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Спортивна метрологія. 

Основи вимірювань та методів математичної 

статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          кафедра спортивних ігор: 

          старшого викладача 0,5 ставки   

          викладача   

          викладача 0,5 ставки - 3 посади 

 

 



кафедра історії та теорії олімпійського спорту: 

старшого викладача 
 ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидатів на зайняття вакантної посади науково-педагогічних працівників 

кафедри історії та теорії олімпійського спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№ 

п/п 

Посада 

 

Кваліфікаційні вимоги  

до кандидата на зайняття вакантної посади 

Орієнтовний перелік дисциплін, 

які має викладати 

 науково-педагогічний працівник  

1 Старший 

викладач   

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; 

вільне володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він викладає. 

 Історія фізичної культури і спорту  

 Олімпійський спорт  

 Актуальні проблеми сучасної фізичної культури і 

спорту  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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 

          викладача 0,25 ставки - 2 посади 

 



 

кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті:  

викладача 0,5 ставки 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидатів на зайняття вакантної посади науково-педагогічних працівників 

кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті   
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

 
№ 

п/п 

Посада 

 

Кваліфікаційні вимоги  

до кандидата на зайняття вакантної посади 

Орієнтовний перелік дисциплін, 

які має викладати 

 науково-педагогічний працівник  

1. Викладач (0,5 

ставки) 

Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Комп’ютерна техніка. 

Інформаційні технології у науковій діяльності з 

фізичної культури і спорту. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

кафедра психології і педагогіки: 

старшого викладача 

викладача 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників 

кафедри психології і педагогіки 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№ 

п/п 

Посада 

 

Кваліфікаційні вимоги  

до кандидата на зайняття вакантної посади 

Орієнтовний перелік дисциплін, 

які має викладати 

 науково-педагогічний працівник  
1 Старший 

викладач   

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; 

вільне володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Педагогіка.  

Педагогіка та психологія. 

Педагогічна майстерність. 

Основи вікової та гендерної психології 

2 Викладач Вища освіта ступеня магістра, вільне володіння державною 

мовою; відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Психологія. 

Вікова та педагогічна психологія. 

Педагогічна майстерність 

Основи вікової та гендерної психології 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту: 

доцента 
ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади науково-педагогічних працівників 

кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№  

п/п 

Посада  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. 
Доцент  Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук або 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту 

вчене звання доцента, стаж науково-педагогічної 

роботи чи наукової діяльності за профілем кафедри 

понад 5 років, вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.  

Наявність публікацій у міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science або 

Scopus. 

   

Адаптивний спорт  

Професійний спорт 

Неолімпійський спорт 

Вступ до спеціальності 

Інноваційні засоби фітнесу у підготовці 

спортсменів 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту:  

професора 

     ІНФОРМАЦІЯ 

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

кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

 

№

 № 

п/п 

Посада 

 

Кваліфікаційні вимоги  

до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтовний перелік дисциплін, 

які має викладати 

 науково-педагогічний працівник  

1.  Професор (1 ставка)   Вища освіта ступеня магістра, науковий 

ступінь доктора наук з фізичного 

виховання і спорту, вчене звання, стаж 

науково-педагогічної роботи чи 

наукової діяльності за профілем 

кафедри понад 5 років, вільне володіння 

державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, 
які він викладає. 

Теорія і методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (важка атлетика, 

пауерліфтинг, гирьовий спорт, бодібілдинг).  

Практикум із силових видів спорту. 

Практикум зі спортивного удосконалення у 

силових видах спорту.  

Керівництво курсовими роботами. 

                                                                                

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



кафедра спортивних видів гімнастики: 

викладача 0,75 ставки 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидатів на зайняття вакантної посади науково-педагогічних працівників 

кафедри спортивних видів гімнастики 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№

 №  

м

п/п 

Посада 

 

Кваліфікаційні вимоги  

до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтовний перелік дисциплін, 

які має викладати 

 науково-педагогічний працівник  

1

1. 

Викладач (0,75 ставки) Вища освіта ступеня магістра з фізичної 

культури і спорту, вільне володіння 

державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які 

він викладає. 

 Гімнастика та теорія і методика  

її викладання   

Практикум з гімнастики 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



кафедра хореографії і танцювальних видів спорту: 

доцента 

доцента 0,5 ставки 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидатів на заняття вакантних посад  науково-педагогічних та наукових працівників 

кафедри хореографії і танцювальних видів спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№

№ 

п/п 

Посада                                 Вимоги до кандидата 

                        на зайняття вакантної посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1

1. 

Доцент  Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту або мистецтвознавства, стаж 

науково-педагогічної роботи чи наукової 

діяльності за профілем кафедри понад 5 років, 

вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Основи режисури і акторської майстерності. 

 Історія театру. 

 Методика роботи з хореографічним колективом 

 

1

2. 

Доцент  

(0,5 ставки) 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук, 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту або 

мистецтвознавства, стаж науково-педагогічної 

роботи чи наукової діяльності за профілем 

кафедри понад 5 років, вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Методика викладання класичного танцю 

Основи режисури та акторської майстерності 

 

 

 

 

 



 

 

кафедра фізичної терапії та ерготерапії: 

доцента 

доцента 0,5 ставки 

викладача 0,5 ставки-5 посад  

 

 
  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидата на заняття вакантної посади науково-педагогічних та наукових працівників 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№

№ 

п/п 

Посада  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтований перелік дисциплін,  

які має викладати науково-педагогічний 

працівник 

1 Доцент  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. 

Масаж. 

  Методика та техніка класичного та лікувального 

массажу. 

  Терапевтичні вправи. 

1

2. 

Доцент  

(0,5 ставки) 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), науковий 

ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту 

або кандидата педагогічних наук, стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за профілем 

кафедри понад 5 років, вільне володіння державною 

мовою; відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент при 

неврологічних дисфункціях. 

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності нервової системи. 

Клінічна практика  з фізичної терапії та ерготерапії при 

порушенні діяльності нервової системи. 

3 

 

Викладач  

 (0,5 ставки 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої 

професії. 

Клінічна практика при дисфункціях внутрішніх органів. 

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної 

систем. 

    



4 
Викладач  

(0,5 ставки) 

  

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності нервової системи. 

Клінічна практика  з фізично терапії та ерготерапії при 

порушенні діяльності нервової системи 

5 

Викладач  

(0,5 ставки) 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Травматологія та ортопедія (за професійним 

спрямуванням). 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні 

діяльності опорно-рухового апарату. 

Клінічна практика  з фізичної терапії та ерготерапії при 

порушенні діяльності опорно-рухового апарату. 

6 
Викладач  

(0,5 ставки) 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент при 

неврологічних дисфункціях. 

Клінічна практика  з фізичної терапії та ерготерапії при 

порушенні діяльності нервової системи 

7 
Викладач  

(0,5 ставки) 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Неврологія та нейрохірургія; 

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності нервової системи. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації: 

професора -2 посади 

доцента-3 посади 

старшого викладача 

старшого викладача 0,5 ставки-2 посади 

викладача – 2 посади 

викладача 0,75 ставки 

викладача 0,5 ставки-7 посад 

викладача 0,25 ставки 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидата на зайняття посади науково-педагогічного працівника  

кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№ з/п Посада  Вимоги до кандидатів на зайняття вакантної посади 
Орієнтовний перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1.  Професор  

(1 ставка)  

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

доктора  або кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту, вчене звання, стаж науково-педагогічної 

роботи за профілем кафедри  понад 5 років, вільне 

володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає 

Актуальні проблеми персонального 

тренування. 

Теорія і технології ОРРА. 

Персональний тренінг (ВВ). 

Магістерська практика. 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

Наукове керівництво аспірантами. 

2.  Професор  

(1 ставка) 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

доктора  або кандидата наук, вчене звання, стаж 

науково-педагогічної роботи за профілем кафедри  

понад 5 років, вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає 

Теорія і технології ОРРА. 

Персональний тренінг (ВВ). 

Технологія проектування персональних фітнес 

програм для різних груп населення (ВВ). 

Психологія діяльності в сфері фітнесу та 

рекреації. 

Керівництво кваліфікаційними роботами.  



3.  Доцент (1 ставка)  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. 

Теорія і технології ОРРА. 

Спортивні споруди (ВВ). 

Фізичне виховання (аквафітнес). 

Керівництво кваліфікаційними роботами.  

Фітнес та рекреація. 

Професійно-орієнтована практика. 

 

4.  Доцент (1 ставка)  Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту 

педагогічних наук, стаж науково-педагогічної роботи 

чи наукової діяльності за профілем кафедри понад 5 

років; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Теорія і технології ОРРА. 

Фітнес та рекреація. 

Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування. 

Проф.-орієнтована практика. 

Функціональний тренінг (ВВ). 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

5.  Доцент (1 ставка) 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. 

Вступ до спеціальності. 

Основи теорії здоров’я та здорового способу 

життя. 

Фітнес та рекреація. 

Спортивні споруди (ВВ). 

Інноваційні технології в рекреації (ВВ). 

Керівництво кваліфікаційними роботами..  
6.  Старший викладач (1 ставка)  Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), науковий 

ступінь кандидата педагогічних наук, 

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. 

СПА-процедури(ВВ); 

Інноваційні технології в рекреації (ВВ); 

Сучасні тренди менеджменту. і маркетингу в 

сфері фітнесу і рекреації (ВВ); 

Менеджмент і маркетинг у сфері фітнесу та 

рекреація; 

Магістерська практика. 

7.  Старший викладач (0,5 

ставки)  

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, стаж 

науково-педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 10 років або понад 5 років за 

умови наявності наукового ступеня; вільне володіння 

Фізичне виховання (фітнес). 

Функціональний тренінг (ВВ). 

Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування. 

Проф.-орієнтована практика. 



державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

8.  Старший викладач  

(0,5 ставки)  

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.. 

Фітнес та рекреація; 

Актуальні проблеми персональноготренування; 

Спортивна анімація (ВВ). 

9.  Викладач  

(1 ставка)  

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Фітнес та рекреація; 

Практикум із оздоровчого фітнесу (ВВ); 

Фізичне виховання (фітнес); 

Спортивні споруди (ВВ); 

Практикум з проф. діяльності (ВВ). 

10.  Викладач  

(1 ставка)  

 

 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Вступ до спеціальності; 

Теорія і технології ОРРА; 

Основи теорії здоров’я та здорового способу 

життя; 

Сучасні тренди менеджменту і маркетингу в 

сфері фітнесу та рекреації (ВВ); 

11.  Викладач  

(0,75 ставки)  

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

СПА-процедури(ВВ); 

Фітнес та рекреація (СПА); 

Інноваційні технології в рекреації (ВВ). 

12.  Викладач  

(0,5 ставки)  

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Практикум із оздоровчого фітнесу (ВВ); 

Фітнес та рекреація (аеробіка); 

Фізичне виховання (види ОРРА); 

Інноваційні технології в фітнесі (ВВ). 

 

13.  Викладач  

(0,5 ставки)  

 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Аквафітнес (ВВ); 

Фізичне виховання (аквафітнес). 

 

14.  Викладач  

(0,5 ставки)  

 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

Фітнес та рекреація (силовий фітнес); 

Практикум з проф. діяльності (ВВ). 

 



які він викладає. 

15.  Викладач  

(0,5 ставки)  

 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Фітнес та рекреація (аеробіка); 

Практикум із оздоровчого фітнесу (ВВ); 

Фізичне виховання (фітнес); 

Фізичне виховання (види ОРРА). 

16.  Викладач  

(0,5 ставки)  

 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Практикум з проф. діяльності (ВВ); 

СПА-процедури(ВВ). 

17.  Викладач  

(0,5 ставки)  

. 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Практикум із оздоровчого фітнесу (ВВ). 

Аквафітнес (ВВ). 

Фізичне виховання (види ОРРА). 

Проф.-орієнтована практика. 

18.  Викладач  

(0,5 ставки)  

 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Персональний тренінг (ВВ). 

Фітнес та рекреація (ментальний фітнес, силовий 

фітнес). 

Фізичне виховання (види ОРРА) 

19.  Викладач  

(0,25 ставки)  

 

Вища освіта ступеня магістра з фізичної культури і 

спорту; вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, 

які він викладає. 

Інноваційні технології в рекреації (ВВ). 

Інноваційні технології в фітнесі (ВВ). 

Сучасні тренди менеджменту і маркетингу в 

сфері фітнесу та рекреації (ВВ. 

Сучасні аспекти формування професійної 

майстерності фітнесу та рекреації. 

Магістерська практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кафедра медико-біологічних дисциплін: 

викладача 0,25 ставки 
ІНФОРМАЦІЯ 

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

 кафедри медико-біологічних дисциплін  
Національного університету фізичного виховання і спорту України 

№ 

п/п 
Посада  

Вимоги до кандидатів 

на зайняття вакантної посади 

Орієнтовний перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1 Викладач- 

 0,25 ставки 

Вища освіта ступеня магістра( медична освіта); вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Фізіологія 

 

 

 
Термін подання документів – до 5 червня 2020 року. 

Подати заяву та документи можна за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 

1, корпус 1, поверх 3, кабінет № 321 (відділ кадрів).  

Телефон для  довідок: 287-63-38  

Документи: особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографія, копії 

документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, список друкованих 

праць і винаходів, завірені у встановленому порядку.  

Науково-педагогічні працівники, які працюють в університету для участі в конкурсі 

подають документи відповідно до Порядку 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 24 березня 

2016 року. 

 


