
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС:

1)   на заміщення  посад науково-педагогічних працівників строк  контрактів, яких закінчується  30.06.2022 року:

кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту:
професор  0,5 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 Професор кафедри
професійного,
неолімпійського та
адаптивного спорту

(0,5 ст.)

Вища освіта ступеня магістра, науковий
ступінь, вчене звання професора або
доцента, стаж науково-педагогічної
роботи чи наукової діяльності за
профілем кафедри понад 5 років; вільне
володіння державною мовою;
відповідність спеціальності навчальним
дисциплінам, які викладає. Наукові
інтереси, пов’язані  з тематикою
адаптивний спорт.

ОКЦС25 Адаптивний спорт
ВК.С 3 Технологія наукових досліджень у
галузі спорту
ОК.С 5 Проєктна діяльність у спорті
ОКС4 Сучасні методи досліджень у
спорті



кафедра української та іноземних мов:
старший викладача                    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. Старший викладач
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 й англійської мов, публікації.

Українська мова як іноземна (для
здобувачів-іноземців підготовчого
відділення), рівень довузівської мовної
підготовки



2)   на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників

кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
виклаадач                                                       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

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.ТД1 «Теорія та методика тренерської
діяльності в обраному виді спорту (легка
атлетика)».

ВК.ТД29 «Практикум зі спортивної
майстерності в обраному виді спорту (легка
атлетика)».

ОК.ЦС11 «Практика зі спортивного
туризму та орієнтування».



кафедра кінезіології та  фізкультурно-спортивної реабілітації
доцент                                       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. Доцент кафедри кінезіології
та фізкультурно-спортивної
реабілітації.

Вища освіта ступеня магістра, 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.
Наукові інтереси: спортивна метрологія,
наукові дослідження у сфері
фізкультурно-спортивної реабілітації та
спорті.

1. ОК.ЦС 18 Спортивна метрологія.

2. ОК.ФСР 2   Методологічні основи
наукових досліджень з проблем
фізкультурно-спортивної реабілітації

3. ВК.ФСР 2   Психомоторика людини



кафедра фізичної терапії та ерготерапії:
старший викладаа 0,5 ставки                        1 посада
викладач                                                    2 посади

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

Національного університету фізичного виховання і спорту України

№

Посада
(із зазначенням

назви структурного
підрозділу).

Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади

Орієнтовний перелік дисциплін, які має
викладати науково-педагогічній
працівник, орієнтовний напрям
діяльності для наукових співробітників.

1.

Старший викладач
кафедри фізичної
терапії та
ерготерапії
(0,5 ст.)
.

Вища освіта магістра (спеціаліста) за спеціальністю
«Фізична реабілітація» /«Фізична терапія, ерготерапія»,
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 (24.00.03), вільне володіння
державною мовою; відповідність спеціальності
навчальним дисциплінам, які викладає.

ОК.ЦС 22 Основи кардіології та
пульмонології (за професійним
спрямуванням)
ОК.ЦС 23 Клінічний реабілітаційний
менеджмент при порушенні діяльності
серцево-судинної та дихальної систем
ОК.ЦС 26 Клінічна практика з фізичної
терапії та ерготерапії  при порушеннях
діяльності серцево-судинної та
дихальної систем

2.

Викладач кафедри
фізичної терапії  та
ерготерапії

.

Вища освіта магістра (спеціаліста) за спеціальністю
«Фізична реабілітація» /«Фізична терапія, ерготерапія»,
науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і
спорту (24.00.03), вільне володіння державною мовою;

ВК.ФТ 4 Внутрішні та хірургічні
хвороби
ВК.ФТ 5 Клінічний реабілітаційний
менеджмент при дисфункціях



відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, які
викладає.

внутрішніх органів та хірургічних
хворобах
ВК.ФТ 6 Клінічна практика при
дисфункціях внутрішніх органів та
хірургічних хворобах
ВК.ФТ 24 Адаптивна фізична рекреація

3.

Викладач кафедри
фізичної терапії та
ерготерапії

Вища освіта магістра (спеціаліста) за спеціальністю
«Фізична реабілітація» /«Фізична терапія, ерготерапія»,
науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і
спорту (24.00.03), вільне володіння державною мовою;
відповідність спеціальності навчальним дисциплінам, які
викладає.

ВК.ТД 23; ВК. ФР 23; ВК.СО 15 Основи
фізичної терапії
ВК. МС 19; ВК.ТД 19; ВК. ФВ 19;
ВК.СО 20; ВК. ФР 19; ВК. ХТ 19 Масаж

кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації:
доцент                                                                                          1 посада
доцент  0,25 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. Доцент кафедри здоров’я,
фітнесу та  рекреації

Вища освіта ступеня магістра
(спеціаліста), кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, стаж
науково-педагогічної роботи за профілем
кафедри понад 5 років, вільне володіння
державною мовою, відповідність
спеціальності навчальним дисциплінам,
що викладаються

ОК.ЦС 21  Теорія і технології ОРРА;
ОК.ЦС 17 Основи теорії здоров’я та
здорового способу життя;
ОК.ЦС 11 Практика зі спортивного туризму
та орієнтування;
ОК.ФР 1 Фітнес та рекреація;
ВК.ФВ 2 Рекр.- озд. технології у ФВ;

2. Доцент кафедри здоров’я,
фітнесу та рекреації (0,25 ст.)

Вища освіта ступеня магістра
(спеціаліста), кандидат педагогічних наук,
стаж науково-педагогічної роботи за
профілем кафедри понад 5 років, вільне
володіння державною мовою,
відповідність спеціальності навчальним
дисциплінам, що викладаються

ОК.ЦС 21 Теорія і технології ОРРА;
ВК.ФР 20 Аквафітнес (ВВ);
ОК.ЦС 6 Керівництво кваліфікаційними
роботами

кафедра медико-біологічних дисциплін:
професор 0,5 ставки                                                                 1 посада
викладач 0,5 ставки                                                                  1 посада
викладача   0,25 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
Перелік компонентів освітніх

програм(вказуються шифри та назви), що



(відповідно до посадової інструкції), наукові
інтереси та тематика наукових робіт тощо)

має викладати науково-педагогічний
працівник

1.
Професор  кафедри
медико-біологічних
дисциплін
(0,5  ст.)

Профільна вища освіта ступеня магістра;
науковий ступінь д.б.н. або д.м.н., вчене
звання професора або доцента, стаж
науково-педагогічної роботи чи наукової
діяльності за профілем кафедри понад 5
років; вільне володіння державною мовою;
відповідність спеціальності навчальним
дисциплінам, які викладає.

ОК 11. Молекулярна біологія та генетика
м’язової діяльності
ОК12, ВК 12. Нутрігеноміка та
нутрігенетика
ВК.ТД.32, ВК.МС.33, ВК.ФР.33,
ВК.ФВ.32. Спортивна генетика
Керівництво кваліфікаційними роботами

2. Викладач  кафедри
медико-біологічних
дисциплін
(0,5 ст.)

Профільна вища освіта ступеня магістра,
вільне володіння державною мовою,
відповідність спеціальності навчальним
дисциплінам, які він викладає.

ВК.ТД.11. Спортивна морфологія

3. Викладач  кафедри
медико-біологічних
дисциплін (0,25 ст.)

Профільна вища освіта ступеня магістра,
вільне володіння державною мовою,
відповідність спеціальності навчальним
дисциплінам, які він викладає.

ОК.ЦС 24. Фізіологія рухової активності
ВК7. Психофізіологічні дослідження
ВК5. Психологічні аспекти спортивної
дієтології

кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту:
викладач                                                                  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

Перелік компонентів освітніх
програм(вказуються шифри та назви), що



(відповідно до посадової інструкції), наукові
інтереси та тематика наукових робіт тощо)

має викладати науково-педагогічний
працівник

1

.

Викладач Вища освіта ступеня магістра, вільне
володіння державною мовою; відповідність
спеціальності навчальним дисциплінам, які
він викладає.
Наукові інтереси: психологічна підготовка до
змагань, методика підготовки Олімпійського
чемпіона по тхеквондо ВТФ. Тематика
наукової роботи: “Оцінка
психофізіологічного стану у
висококваліфікованих тхеквондистів”

ОК.ТД1 Теорія і методика тренерської
діяльності в обраному виді спорту (види
спортивної боротьби та єдиноборств)
ВК.ТД8 Практикум зі спортивних видів
боротьби
ВК.ТД15 Основи фізичного самозахисту
ВК.ТД18 Практикум зі спортивного
удосконалення в обраному виді спорту

3) на заміщення  посади наукового працівника строк контракту,  якого закінчується  30.06.2022 року:

ІНФОРМАЦІЯ
про вимоги до кандидата на зайняття  вакантної посади  наукового 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)
1 Директор

науково-дослідного
інституту

(0,5 ст.)

Вища освіта ступеня  магістра, науковий ступінь, вчене звання професора або
доцента, стаж науково-педагогічної роботи чи наукової діяльності   понад 5 років;
вільне володіння державною мовою. Науковий авторитет у галузі фізичної культури
та спорту.



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), Положення про НДІ
Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Термін подання заяви та документів – до 20 червня 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.


