
         

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

 

на заміщення посади завідувача кафедри спортивних ігор, 

 що буде вакантна з 22 жовтня 2021 року: 

               .  

ІНФОРМАЦІЯ 

про вимоги до кандидатів на заміщення  посади 

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 Завідувач кафедри 

спортивних ігор 

Вища освіта ступеня магістра,  науковий 

ступінь (доктор наук або кандидат 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 та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (баскетбол). 

Практикум зі спортивних ігор (баскетбол) 

Практика за профілем майбутньої професії. 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

 

 

                                        

 



 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення посади завідувача кафедри спортивних ігор, 

що буде вакантна з 22  жовтня 2021 року 

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. 

Житловою площею університет не забезпечує.  

Ознайомитися з вимогами до посади можна на  офіційному вебсайті 

     університету. 

Подати заяву можна на адресу: 

вул. Фізкультури, 1,  м. Київ, 03150,  корпус 1, поверх 3, кабінет № 321  

     (відділ кадрів), телефон для  довідок: 287-63-38. 
 

Оголошення опубліковано у виданні  «Освіта України» № 30-31 від 09.08.2021 

 

 



Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення 
 

 

 

Подати заяву та документи можна на адресу: 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 університеті 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. 

 


