
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

 

на заміщення посад науково-педагогічних працівників, які будуть вакантні  

з 1 липня 2021 року 

 
  кафедра біомеханіки та спортивної метрології:       
  професор              1 посада 

 

                                        І Н Ф О Р М А Ц І Я 

                                                    про вимоги до кандидатів на заміщення посад  

                                               науково-педагогічних працівників 

 

 

                                                       Національного університету фізичного виховання і спорту України  
 

 

 

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

вакантної посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має викладати 

науково-педагогічний працівник 

1.  
Професор  

кафедри біомеханіки та спортивної 

метрології 

Вища освіта ступеня магістра, науковий 

ступінь доктора наук з фізичного 

виховання і спорту, 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 він викладає 

Біомеханічні особливості руху людини. 

Основи біомеханічного моніторингу. 

Біомеханічні основи спортивної техніки у легкій 

атлетиці. 

Магістерська практика. 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

 

 
кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту:  
доцент                                                    1 посада 

старшого викладача                              3 посади 

старшого викладача 0,5 ставки            2 посади 

викладача 0,5 ставки                             2 посади 

викладача 0,25 ставки                          1 посада 

 

 

 

 

 

 

  

  



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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1.  Доцент кафедри легкої атлетики, 

зимових видів та велосипедного 

спорту 

 

 

 

Вища освіта ступеня магістра, кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту чи 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 методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (легка атлетика). 

  Практикум з легкої атлетики. 

Теорія і методика викладання легкої атлетики. 

  Перетренування та травматизм у легкій атлетиці. 

  Науково-методичне забезпечення спортивної       

підготовки спортсменів у легкій атлетиці 

 

2.  Старший викладач  

кафедри легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту 

 

 

 

 

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  

Теорія і методика тренерської діяльності в  

обраному виді спорту (легка атлетика). 

Практикум з легкої атлетики. 

  Практикум зі спортивної майстерності в  

обраному виді спорту (легка атлетика). 

3.   Старший викладач  

кафедри легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту 

 

 

 

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  

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (лижні гонки, біатлон, 

сноуборд, гірськолижний спорт, фрістайл). 

Теорія і методика викладання зимових видів 

спорту. 

Практикум із зимових видів спорту. 

 Практика зі спортивного туризму та орієнтування. 

4.  Старший викладач  

кафедри легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту 

 

 

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  

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (лижні гонки, біатлон, 

сноуборд, гірськолижний спорт, фрістайл). 

Теорія і методика викладання зимових видів 

спорту. 

 Практикум із зимових видів спорту. 

Практика за профілем майбутньої діяльності 

Практика зі спортивного туризму та орієнтування. 



5.  Старший викладач (0,5 ставки) 

кафедри легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту 

 

 

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 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (лижні гонки, біатлон, 

сноуборд, гірськолижний спорт, фрістайл). 

Практика за профілем майбутньої діяльності 

  

6.  Старший викладач (0,5 ставки) 

кафедри легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту 

  

 

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 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (велоспорт, ковзанярський 

спорт, шорт-трек, фігурне катання). 

 

7.  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. 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (фігурне катання). 

Практикум зі спортивної майстерності в обраному 

виді спорту (велоспорт, ковзанярський спорт, 

шорт-трек, фігурне катання). 

8.  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. 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (легка атлетика). 

Практикум з легкої атлетики. 

Професійно-орієнтовна практика. 

9.  Викладач (0,25 ставки) 

кафедри легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного спорту     

Вища освіта ступеня магістра, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (легка атлетика). 

  Практикум з легкої атлетики. 

 

 

 

 

 

  



 

 

кафедра менеджменту і економіки спорту:  
доцент                                                                           1 посада 

старшого викладача 0,25 ставки                                1 посада 

 

 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1 
Доцент 

кафедри менеджменту і економіки 

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-ти років, вільне володіння державною 

мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає   

Менеджмент у спортивній діяльності. 

Менеджмент спортивних організацій. 

 

2 Старший викладач (0,25) ставки 

кафедри менеджменту і економіки 

спорту 

 

 

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 економічних наук; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає   

 

Актуальні проблеми підприємництва у сфері 

фізичної культури і спорту. 

 

кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту: 

старшого викладача 

викладача 

 

3 посади 

1 посада 
 

 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  Вимоги до кандидата на зайняття 

вакантної посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. Старший викладач кафедри 

спортивних єдиноборств та силових 

видів спорту - 2 посади 

Вища освіта ступеня магістра, 

спеціальність за дипломом «фізичне 

виховання і спорт», стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності 

за профілем кафедри понад 10 років або 

Теорія і методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (спортивна боротьба та 

єдиноборства).  

Практикум зі спортивного удосконалення в 

обраному виді спорту (спортивна боротьба та 



 понад 5 років за умови наявності 

наукового ступеня,  вільне володіння 

державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які 

він викладає. 

єдиноборства). 

Практикум зі спортивної підготовки в обраному 

виді спорту (спортивна боротьба та 

єдиноборства). 

Практикум зі спортивної майстерності в  

обраному виді спорту(спортивна боротьба та 

єдиноборства). 

2 Старший викладач кафедри 

спортивних єдиноборств та силових 

видів спорту  

 

Вища освіта ступеня магістра, 

спеціальність за дипломом «фізичне 

виховання 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, які 

він викладає. 

Теорія і методика викладання спортивних видів 

боротьби. 

Практикум зі спортивних видів боротьби 

Професійно-орієнтована практика. 

Практика за профілем майбутньої професії. 

 

3. Викладач кафедри спортивних 

єдиноборств та силових видів 

спорту 

Вища освіта ступеня магістра, 

спеціальність за дипломом «фізичне 

виховання і спорт» вільне володіння 

державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які 

він викладає. 

Теорія і методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (спортивна боротьба та 

єдиноборства).  

Основи фізичного самозахисту. 

кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту:  

доцент 0,5 ставки                                  1 посада 

викладача 0,5 ставки                             2 посади 

 

 

  

  

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 



1.  Доцент  (0,5 ставки) кафедри 

професійного, неолімпійського та 

адаптивного 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-ти років, вільне володіння державною 

мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає  

Наявність публікацій у міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science або 

Scopus.   Наявність сертифікату закордонного 

стажування в сфері підготовки грантових 

заявок. Досвід участі у міжнародних 

проєктах.    

Адаптивний спорт.  

Неолімпійський спорт. 

Технологія наукових досліджень у галузі спорту. 

Проєктна діяльність у спорті. 

Сучасна система організації спорту: 

професійного, неолімпійського та адаптивного. 

2.  Викладач (0,5 ставки) кафедри 

професійного, неолімпійського та 

адаптивного спорту 

Вища освіта ступеня магістра, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які 

він викладає. 

Адаптивний спорт.  

Професійний спорт. 

Неолімпійський спорт. 

Вступ до спеціальності. 

3.  Викладач (0,5 ставки) кафедри 

професійного, неолімпійського та 

адаптивного спорту 

Вища освіта ступеня магістра, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які 

він викладає. 

Адаптивний спорт.  

Професійний спорт. 

Неолімпійський спорт. 

Вступ до спеціальності. 
 



кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті:  

старшого викладача                             2 посади 

  

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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. Старший викладач  кафедри 

інноваційних та інформаційних 

технологій у фізичній культурі і 

спорті  

 

 

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. 

Комп’ютерна техніка (для всіх спеціальностей). 

Інформаційні технології у науковій діяльності з 

фізичної культури і спорту. 

Інформаційні технології у науковій діяльності з 

фізичної культури і спорту. 

Аналіз даних у водних видах спорту та легкій 

атлетиці. 

Основи програмування у кіберспорті. 

2. Старший викладач  кафедри 

інноваційних та інформаційних 

технологій у фізичній культурі і 

спорті  

 

 

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. 

Комп’ютерна техніка (для всіх спеціальностей). 

 

кафедра спортивних ігор: 

викладача                      1 посада 

викладача 0,75 ставки   1 посада 

викладача 0,5 ставки     1 посада 

викладача 0,25 ставки   1 посада 

 

 

  

  

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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. Викладач кафедри спортивних ігор Вища освіта ступеня магістра за 

спеціальністю фізична виховання і спорт;  

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).  

Теорія і методика викладання спортивних ігор. 

  

 



2. 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, які він викладає. 

Практикум зі спортивних ігор (баскетбол). 

Практикум зі спортивної підготовки в обраному 

виді спорту (баскетбол). 

Практикум зі спортивного вдосконалення  

в обраному виді спорту (баскетбол). 

Практикум зі  спортивної майстерності  

в обраному виді спорту (баскетбол). 

Практикум з тренерської діяльності в обраному 

виді спорту (баскетбол). 

3. Викладач (0,5 ставки) кафедри 

спортивних ігор 

Вища освіта ступеня магістра за 

спеціальністю олімпійський та професійний 

спорт;  вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Теорія та методика тренерської діяльності  

в обраному виді спорту (волейбол). 

Практикум зі спортивного вдосконалення  

в обраному виді спорту (волейбол) . 

Практикум з тренерської діяльності в обраному 

виді спорту (волейбол). 

4. Викладач (0,25 ставки) кафедри 

спортивних ігор 

Вища освіта ступеня магістра за 

спеціальністю фізична виховання і спорт;  

вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Теорія та методика тренерської діяльності  

в обраному виді спорту (теніс настільний). 

Практикум зі спортивних ігор(теніс 

настільний).  

 

кафедра футболу: 

доцента                                          1 посада 

старшого викладача                       1 посада 

старшого викладача 0,25 ставки    1 посада 

викладача                                       1 посада 

викладача 0,5 ставки                      1 посада 

 

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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 



1 Доцент   кафедри футболу 

 

  

Вища освіта ступеня магістра за 

спеціальністю фізична культура і спорт; 

вчене звання доцента,  стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 5-ти років, вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам з 

футболу та футзалу.   

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (футбол, футзал). 

Практикум зі спортивної підготовки в обраному 

виді спорту. 

Практикум зі спортивного удосконалення в 

обраному виді спорту. 

Практикум зі спортивної майстерності в 

обраному виді спорту. 

Практикум з тренерської діяльності в обраному 

виді спорту.  

2 Ст. викладач  кафедри футболу 

 

 

Вища освіта ступеня магістра за 

спеціальністю 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 

навчальним дисциплінам з футболу та 

футзалу. 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (футбол, футзал). 

Практикум з футзалу. 

Практикум зі спортивної підготовки в обраному 

виді спорту. 

Практикум зі спортивного удосконалення  та 

спортивної майстерності в обраному виді 

спорту. 

Практикум з тренерської діяльності в обраному 

виді спорту.  

Практика за профілем майбутньої спеціальності. 

3 Ст. викладач  0,25 ставки кафедри 

футболу 

 

 

Вища освіта ступеня магістра за 

спеціальністю 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 

навчальним дисциплінам з футболу та 

футзалу. 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (футбол, футзал). 

Практикум з футзалу. 

Практикум зі спортивної підготовки в  обраному 

виді спорту.  

 

4 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.  

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (футбол, футзал). 

Практикум з футзалу. 

Практикум зі спортивної підготовки в  обраному 

виді спорту. 

Практикум зі спортивного удосконалення в  

обраному виді спорту.  



Практикум з тренерської діяльності в  обраному 

виді спорту.  

  

5 Викладач 0,5 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. 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту (футбол, футзал). 

Практикум з футзалу. 

Практикум зі спортивної підготовки в . 

обраному виді спорту. 

Практикум зі спортивного удосконалення в  

обраному виді спорту.  

Практикум зі спортивної майстерності в  

обраному виді спорту.  

 

кафедра хореографії і танцювальних видів спорту: 

викладача                              2 посади 

викладача 0,75 ставки           1 посада 

викладача 0.25 ставки           1 посада 

  

  

 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1 Викладач кафедри хореографії і 

танцювальних видів спорту – 

2 посади 

  

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт;  вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Теорія та методика тренерської діяльності в 

обраному виді спорту  (спортивні танці). 

Практикум зі спортивних танців.  

 

 

2 Викладач  0,75 ставки  кафедри 

хореографії і танцювальних видів 

спорту 

  

Вища освіта магістра за спеціальністю 

хореографія; вільне володіння державною 

мовою; відповідність спеціальності  

навчальним дисциплінам з хореографії 

Методика викладання сучасних танців. 

Практикум з підготовки творчого колективу. 

Практикум з хореографічної підготовки в 

стрейчингу .  

Практикум з хореографічного вдосконалення  

та майстерності в стрейчингу.  

Практикум з вдосконалення підготовки 

творчого колективу. 

Практикум з підготовки майстерності 

творчого колективу. 



3 Викладач 0,25 ставки  кафедри 

хореографії і танцювальних видів 

спорту   

  

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт;  вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Методика викладання соціальних танців. 

Практикум з аргентинського танго. 

 

 
 

кафедра психології і педагогіки: 

доцента                                         2 посади  

старшого викладача 0,5 ставки   1 посада 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. Доцент  кафедри психології і 

педагогіки 

Вища освіта ступеня магістра, кандидат 

педагогічних наук або кандидат  наук з 

фізичного виховання і спорту, доцент кафедри 

психології і педагогіки, стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри  понад 5 років, вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає 

Педагогіка.  

Педагогічна майстерність. 

Корекційна педагогіка. 

Педагогіка вищої освіти. 

Методологія наукових досліджень. 

  

 



2. Доцент  кафедри психології і 

педагогіки 

Вища освіта ступеня магістра, кандидат  наук з 

фізичного виховання і спорту або кандидат  

психологічних наук, доцент кафедри 

психології і педагогіки; стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри  понад 5 років; вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Психологія.  

Психологія здорового способу життя, спорту 

і фізичного виховання. 

Основи акмеології в спорті. 

3. Старший викладач  (0,5 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 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту 

або кандидат психологічних наук; вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Педагогіка, педагогіка та психологія, 

педагогічна майстерність. 

 

 
кафедра соціально-гуманітарних дисциплін: 

старшого викладача 0,25 ставки   1 посада 

викладача 0,25 ставки                     1 посада 

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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1. Старший викладач (0,25 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. 

Філософія 

2. Викладач 0,25 ставки  

кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін 

 

Вища освіта ступеня магістра, вльне володіння 

державною мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Філософія 

 

  

  



кафедра теорії і методики фізичного виховання:  
доцента                                    3 посади 

доцента 0,5 ставки                  1 посада 

старшого викладача               1 посада 

викладача                                 1 посада 

 

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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які має 

викладати науково-педагогічний працівник 

1.       Доцент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

  

Вища освіта ступеня магістр, науковий ступінь 

(кандидат 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. 

Фізичне виховання  в освітній і виробничій 

сферах. 

Вступ до спеціальності. 

Професійна діяльність фахівця фізичного 

виховання. 

Організація і методика наукового 

дослідження. 

Нові технології у фізичне виховання. 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

Педагогічна практика в закладах загальної 

середньої освіти. 

2. Доцент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

 

Вища освіта ступеня магістр, науковий 

ступінь (кандидат 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 методика фізичного виховання. 

Теорія і методика фізичного виховання у в 

закладах вищої освіти. 

Педагогічна практика у закладах загальної 

середньої освіти. 

Професійно-орієнтована практика;  

Практика за профілем майбутньої роботи. 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

 
 

3 Доцент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

  

Вища освіта ступеня магістр, науковий ступінь 

(кандидат 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 методика фізичного виховання. 

Теорія і методика викладання фізичної 

культури   в закладах загальної середньої 

освіти. 

Педагогічна практика в закладах загальної 

середньої освіти. 

Професійно-орієнтована практика.  

Практика за профілем майбутньої роботи. 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

  

  



4 Доцент (0.5 ставки) кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

  

Вища освіта ступеня магістр, науковий ступінь 

(кандидат 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. 

Організація і методика наукових досліджень у 

фізичному вихованні студентської молоді. 

Керівництво кваліфікаційними роботами. 

Педагогічна практика в закладах загальної 

середньої освіти. 

Професійно-орієнтовна практика. 

5. Старший викладач кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

 

 

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. 

Теорія і методика фізичного виховання. 

Педагогічна практика в закладах загальної 

середньої освіти. 

Професійно-орієнтовна практика. 

6 Викладач  кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

 

Вища освіта ступеня магістра, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Теорія і методика фізичного виховання. 

Фізичне виховання в освітній і виробничій 

сферах. 

Адаптивне фізичне виховання. 

Практика за профілем майбутньої роботи; 

Педагогічна практика у закладах загальної 

середньої освіти. 

Методика занять з учнями спеціальних 

медичних груп. 

Методика спортивної майстерності та 

фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах 

середньої освіти. 

 

7. 

Викладач  кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

 

Вища освіта ступеня магістра, вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Теорія і методика фізичного виховання. 

Педагогічна практика у закладах загальної 

середньої освіти. 

 

8. 

Викладач  кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

 

Вища освіта ступеня магістра,  

науковий ступінь кандидата географічних 

наук, вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Туристсько-краєзнавча робота в закладах 

повної середньої освіти. 

Туристсько-краєзнавча робота в школі. 

Основи екологічного туризму. 

Теорія і методика викладання туризму. 

Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування. 
 

    



кафедра туризму: 

доцента                        1 посада 

доцента  0,5 ставки    1 посада 

 

№ 

п/п 

Посада, назва кафедри  Вимоги до кандидата на зайняття вакантної 

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які 

має викладати науково-педагогічний 

працівник 

1.  Доцент кафедри туризму   Вища освіта ступеня магістра, кандидат 

історичних  наук, вчене звання доцент, стаж 

науково-педагогічної роботи чи наукової 

діяльності  за профілем кафедри  понад 5 років, 

вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Туристично-краєзнавчий практикум. 

Початкова туристична підготовка. 

Історія світового та вітчизняного 

туризму. 

Організація активного туризму. 

Курсові роботи/проекти. 

Кваліфікаційні роботи. 

2.  Доцент (0,5 ставки) кафедри туризму   Вища освіта ступеня магістра, кандидат 

географічних/економічних наук,  доцент,  стаж 

науково-педагогічної роботи чи наукової 

діяльності за профілем кафедри  понад 5 

років,вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Маркетинг у туризмі. 

Стратегічний маркетинг. 

Управління туристичними 

дестинаціями. 

 

 

 

кафедра спортивної медицини: 

професора                                          1 посада 

професора  0,25 ставки                      1 посада 

доцента                                              2 посади 

доцента 0,5 ставки                             1 посада 

старшого викладача                           3 посади 

викладача 0,25 ставки                        1 посада 

 

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

має викладати науково-педагогічний 

працівник 

1. Професор кафедри спортивної 

медицини 

Вища медична освіта ступеня магістра, науковий 

ступінь доктора медичних наук, вчене звання 

професора  або доцента, участь у науковій роботі; 

стаж науково-педагогічної роботи чи наукової 

Гігієна та основи екології. 

Екологія спорту. 

Збалансоване природокористування у 

спорті. 

  

  

 



діяльності за профілем кафедри понад 5 років; 

вільне володіння державною мовою; наявність 

наукових та методичних праць за  фахом «Гігієна 

та екологія», «Екологія спорту», відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

2. Професор 0,25 ставки кафедри 

спортивної медицини 

Вища медична освіта ступеня магістра, науковий 

ступінь доктора медичних наук, вчене звання 

професора  або доцента, участь у науковій роботі; 

стаж науково-педагогічної роботи чи наукової 

діяльності за профілем кафедри понад 5 років; 

вільне володіння державною мовою; наявність 

наукових та методичних праць за  фахом 

«Спортивна медицина», відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Спортивна медицина. 

Ендоекологічні проблеми у спорті. 

3. Доцент  кафедри спортивної медицини Вища медична освіта ступеня магістра, науковий 

ступінь кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту, вчене звання доцент; стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 5 років; вільне володіння 

державною мовою; наявність наукових та 

методичних праць за фахом «Медицина». 

Долікарська медична допомога. 

Спортивна травматологія. 

Громадське здоров’я. 

Управління процесами цивільного 

захисту населення. 
 
 
 

4. Доцент  кафедри спортивної медицини  Вища медична або біологічна освіта ступеня 

магістра, науковий ступінь кандидата біологічних 

наук, стаж науково-педагогічної роботи чи 

наукової діяльності за профілем кафедри понад 5 

років; вільне володіння державною мовою; 

наявність наукових та методичних праць за фахом 

«Медицина». 

Долікарська медична допомога. 

Спортивна травматологія. 

Основи загальної патології. 

 

 

 

5. Доцент  0,5 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 та 

методичних праць за фахом «Медицина». 

Гігієна та основи екології. 

Управління природоохоронною 

діяльністю та екологічним. 

інспектуванням у спорті. 

 



6. Старший викладач  кафедри 

спортивної медицини 

 Вища медична або біологічна 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 (кандидат мед. наук. або 

кандидат біолог. наук.);  вільне володіння 

державною мовою;наявність наукових праць 

«Гігієна та екологія», відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Гігієна та основи екології.  

Латинська мова та медична 

термінологія. 

7. Старший викладач  кафедри 

спортивної медицини 

Вища медична або біологічна  світа 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; наявність наукових праць «Гігієна та 

екологія», «Екологія фізичної культури і спорту», 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає. 

Сучасні аспекти екологічного 

харчування. у спорті. 

Основи раціонального харчування. 

8. Старший викладач  кафедри 

спортивної медицини 

 Вища медична або біологічна  освіта ступеня 

магістра, стаж науково-педагогічної роботи чи 

наукової діяльності за профілем кафедри понад 10 

років або понад 5 років за умови наявності 

наукового ступен;  вільне володіння державною 

мовою, наявність наукових праць «Цивільний 

захист і охорона праці», «Безпека 

життєдіяльності», відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає. 

Безпека життєдіяльності та охорона 

праці.  

Медичне право, професійна етика та 

деонтологія. 

 

 

9. Викладач 0,25 ставки кафедри 

спортивної медицини 

Вища  медична освіта ступеня магістра; вільне 

володіння державною мовою,  відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Основи медичних знань. 

 

               

              

 

 

 

  

 



  кафедра української та іноземних мов: 

  доцента 0,5 ставки   – 1 посада 

  старшого викладача – 1 посада 

     

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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які 

має викладати науково-педагогічний 

працівник 

1. Доцент 0,5 ставки кафедри української 

 та  іноземних мов 

 

Вища освіта ступеня магістра з філології; 

спеціальність «іноземна мова», науковий ступінь 

кандидата філологічних або 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. 

Іноземна мова (англійська) за 

професійним спрямуванням. 

Професійно орієнтована іноземна мова 

(англійська). 

2. Старший викладач кафедри  

            української та іноземних мов 

 

 

Вища освіта ступеня 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. 

Українська мова за професійним 

спрямуванням. 

 

 

 

 

 

  

кафедра фізичної терапії та ерготерапії: 

професора 

професора 0,5 ставки 

доцент 

доцент 0,5 ставки 

старшого викладача 0,5 ставки 

викладача 

викладача 0,75 ставки 

викладача 0,5 ставки 

 

1 посада 

1 посада 

3 посади 

2 посади 

2 посади 

3 посади 

1 посада 

3 посади 

  



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

викладати науково-педагогічний 

працівник 

1 Професор кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

 

 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

доктора наук з фізичного виховання і спорту 

(24.00.03), вчене звання професора , стаж науково-

педагогічної роботи чи наукової діяльності за 

профілем кафедри понад 5 років; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які  викладає. 

Сучасні тенденції в реабілітації осіб із 

хронічними неінфекційними 

захворюваннями.  

Клінічна практика. 

Заняття з аспірантами. 

2. Професор (0,5 ставки) кафедри фізичної 

терапії та ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь доктора медичних наук, вчене 

звання професора, стаж науково-педагогічної 

роботи чи наукової діяльності за профілем 

кафедри понад 5 років; вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які викладає. 

Фізична терапія в  акушерстві, 

гінекології та педіатрії. 

Клінічна практика. 

3. Доцент  кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата медичних наук, 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 викладає. 

Фізична терапія при травмі,  

політравмі та захворюваннях опорно-

рухового апарату.  

Клінічна практика. 

4. Доцент  кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

  

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту (24.00.03), 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 викладає. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент 

при порушеннях діяльності ОРА. 

Вступ до спеціальності. 

Фізична терапія в комбустіології. 

Фізична терапія при ампутаціях кінцівок. 

5. Доцент  кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту (24.00.03), вчене звання 

доцента, стаж науково-педагогічної роботи чи 

наукової діяльності за профілем кафедри понад 5 

Внутрішні та хірургічні хвороби. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент 

при дисфункціях внутрішніх органів. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент 

при неврологічних дисфункціях. 



років, вільне володіння державною мовою; 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які викладає. 

6. Доцент  (0,5 ставки) кафедри фізичної 

терапії та ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту 

(24.00.03), 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. 

Основи кардіології та пульмонології. 

Клінічна практика при порушенні 

діяльності серцево-судинної та дихальної 

систем. 

7 Доцент  (0,5 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. 

Основи кардіології та пульмонології. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент 

при порушенні діяльності серцево-

судинної та дихальної систем. 

Клінічна практика при порушенні 

діяльності серцево-судинної та дихальної 

систем. 

Ерготерапія в психіатрії. 

8. 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. 

Масаж. 

Методика та техніка класичного та 

лікувального масажу. 

9. 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. 

Основи фізичної терапії. 

Масаж. 

 

10. 

Викладач кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), за 

наявності науковий ступінь кандидата наук з 

фізичного виховання і спорту (24.00.03),  вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які  

викладає. 

Пропедевтика. 

Внутрішні та хірургічні хвороби. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент 

при дисфункціях внутрішніх органів. 

Клінічна практика при  дисфункціях 

внутрішніх органів і хірургічних 



хворобах. 

11. 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. 

Ерготерапія в нейрореабілітації. 

Соціальний захист і права осіб з 

інвалідністю. 

Терапевтичні заняття і вправи у 

ерготерапії. 

Клінічна практика з ерготерапії; 

Вступ до спеціальності. 

Основи заняттєвої науки. 

12. 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. 

Обстеження, методи оцінки та контролю 

при порушенні діяльності ОРА. 

Клінічна практика з фізичної терапії та 

ерготерапії при порушенні діяльності 

ОРА. 

13. Викладач (0,75 ставки) кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії 

  

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту (24.00.03), вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які  викладає. 

Цілеорієнтована терапія. 

Аналіз нормальної та патологічної 

ходьби та підбір допоміжних засобів. 

Клінічна практика при неврологічних 

дисфункціях. 

14. 
Викладач  (0,5 ставки) кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії 

 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), 

науковий ступінь кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту (24.00.03), вільне володіння 

державною мовою; відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які викладає. 

Травматологія та ортопедія. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент 

при порушеннях діяльності ОРА. 

Масаж. 

15. 

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 5 років, 

вільне володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які  

викладає. 

Основи фізичної терапії. 

Клінічно-реабілітаційний менеджмент 

при неврологічних дисфункціях. 

 

16. Викладач  (0,5 ставки) кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії 

 
Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які 

викладає. 

Ознайомча практика. 

Клінічна практика з фізичної терапії та 

ерготерапії при дисфункціях внутрішніх 

органів. 

Клінічна практика з фізичної терапії та 

ерготерапії при порушенні діяльності 

серцево-судинної та дихальної систем. 



кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації:  

доцент                                                        1 посада 

старшого викладача 0,7 ставки    1 посада 

викладача                                    1 посада 

викладача 0,5 ставки                  4 посади 

   

       викладача 0,25 ставки                     3 посади 

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

посади 

Орієнтований перелік дисциплін, які 

має викладати науково-педагогічний 

працівник 

1.  Доцент кафедри здоров’я, фітнесу та 

рекреації   
 

    

Вища освіта ступеня магістра, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту,  вчене звання 

доцент, стаж науково-педагогічної роботи за 

профілем кафедри  понад 5 років; вільне 

володіння державною мовою, відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає.    

Основи теорії здоров’я та здорового 

способу життя. 

Фітнес та рекреація  

Теорія і технології ОРРА. 

Авторські програми оздоровлення. 

Раціональне харчування. 

2.  Старший викладач (0,75 ставки) 

кафедри здоров’я, фітнесу та 

рекреації  
 

Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста) за 

спеціальністю 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, які викладає. 

Аквафітнес. 

Фізичне виховання (аквафітнес). 

Фітнес та рекреація . 

Практика за профілем майбутньої 

професії. 

3.  Викладач кафедри здоров’я, фітнесу 

та рекреації  
 

 

Вища освіта ступеня магістра;  вільне володіння 

державною мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає.   

Вступ до спеціальності.  

Теорія і технології ОРРА. 

Спортивні споруди. 

Фітнес та рекреація . 

Інноваційні технології в рекреації. 

4. Викладач  (0,5 ставки)  кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт; вільне володіння 

державною мовою, відповідність спеціальності 

навчальним дисциплінам, які він викладає.   

Педагогіка вищої освіти. 

Актуальні проблеми фізичної культури і 

спорту. 

Психологія діяльності у сфері фітнесу 

та рекреації. 

5. Викладач  (0,5 ставки)  кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

фізична культура і спорт; вільне володіння 

державною мовою, відповідність спеціальності 

Інноваційні технології в фітнесі. 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації. 



навчальним дисциплінам, які він викладає.   Актуальні проблеми персонального 

тренування. 

Технологія проєктування персональних 

фітнес- програм для різних груп 

населення. 

6. Викладач  (0,5 ставки)  кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

спорт; вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.   

Інноваційні технології в ререації. 

Фітнес та рекреація. 

Практика за профілем майбутньої 

професії. 

Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування. 

Професійно-орієнтована практика. 

7. Викладач  (0,5 ставки)  кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

спорт; вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, що викладаються. 

Спортивна анімація. 

Інноваційні технології в рекреації. 

Практика зі спортивного туризму та 

орієнтування. 

Фітнес та рекреація. 

8. Викладач  (0,25 ставки)  кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

спорт; вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.   

Менеджмент і маркентинг у сфері 

фітнесу і рекреації. 

Спортивна анімація. 

Фітнес та рекреація. 

9. Викладач  (0,25 ставки)  кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

спорт; вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.   

Основи теорії здоров'я та здорового 

способу життя. 

Авторські програми оздоровлення. 

10. Викладач  (0,25 ставки)  кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації 

Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю 

спорт, вільне володіння державною мовою, 

відповідність спеціальності навчальним 

дисциплінам, які він викладає.   

Актуальні проблеми фізичної культури і 

спорту. 

Актуальні проблеми персонального 

тренування. 

Менеджмент і маркентинг у сфері 

фітнесу і рекреації. 

кафедра медико-біологічних дисциплін: 

професора                            2 посади 

доцента                                4 посади 

доцента 0,5 ставки               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 Орієнтований перелік дисциплін, які 

має викладати науково-педагогічний 

працівник 

1.  Професор кафедри медико-біологічних 

дисциплін 

 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

доктора біологічних або медичних наук, 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 він викладає. 

Фізіологія рухової активності і спорту. 

Біоритмологія. 

Функціональні резерви організму. 

Керівництво магістерською 

кваліфікаційною роботою 

2.  Професор кафедри медико-біологічних 

дисциплін 

 

Вища освіта ступеня магістра, науковий ступінь 

доктора біологічних або медичних наук, 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 він викладає. 

Фізіологія людини 

Морфо-фізіологічна організація 

функціональної системи травлення  

Сучасні тренди і актуальна 

проблематика у галузі біології 

Керівництво магістерською 

кваліфікаційною роботою 

3.  Доцент кафедри медико-біологічних 

дисциплін 

  

Вища освіта ступеня магістра; науковий ступінь 

кандидата біологічних, медичних наук або  

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. 

 Фізіологія людини. 

  Вікова анатомія. 

Керівництво магістерською 

кваліфікаційною роботою. 

4.  Доцент кафедри медико-біологічних 

дисциплін 

  

Вища освіта ступеня магістра; науковий ступінь 

кандидата біологічних,  медичних наук або 

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. 

Анатомія людини. 

Керівництво магістерською 

кваліфікаційною роботою. 

 

5.  Доцент кафедри медико-біологічних 

дисциплін 

  

Вища освіта ступеня магістра; науковий ступінь 

кандидата біологічних, медичних наук або 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту, 

стаж науково-педагогічної роботи чи наукової 

 Біохімія людини. 

Аеробні та анаеробні можливості 

організму людини. 

Керівництво магістерською 



діяльності за профілем кафедри понад 5 років; 

вільне володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

кваліфікаційною роботою 

6.  Доцент кафедри медико-біологічних 

дисциплін 

  

Вища освіта ступеня магістра; науковий ступінь 

кандидата біологічних, медичних або 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. 

Біохімія людини. 

 Аеробні та анаеробні можливості 

організму людини. 

Харчові добавки при руховій активності. 

Керівництво магістерською 

кваліфікаційною роботою. 

7.  Доцент (0,5 ставки) кафедри медико-

біологічних дисциплін 

  

Вища освіта ступеня магістра; науковий ступінь 

кандидата біологічних, медичних або 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. 

Нутріціологія. 

Спортивна дієтологія. 

Дієтологія у фітнесі. 

Керівництво магістерською 

кваліфікаційною роботою. 

8.  Доцент (0,5 ставки) кафедри медико-

біологічних дисциплін 

  

Вища освіта ступеня магістра; науковий ступінь 

кандидата біологічних, медичних або 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. 

Біохімія людини. 

Біохімія харчування. 

Керівництво магістерською 

кваліфікаційною роботою 

9.  Викладач (0,5 ставки) кафедри медико-

біологічних дисциплін 

  

Профільна вища освіта ступеня магістра; вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Фізіологія рухової активності і спорту. 

10.  Викладач (0,25 ставки) кафедри 

медико-біологічних дисциплін 

  

Профільна вища освіта ступеня магістра; вільне 

володіння державною мовою; відповідність 

спеціальності навчальним дисциплінам, які він 

викладає. 

Біохімія людини. 

          



                                             Термін подання документів – до 7 травня 2021 року. 

Житловою площею університет не забезпечує.  

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. 

 

 

 

  

 

 


