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Львівський державний університет фізичної культури – вищий навчальний 
заклад ІV рівня акредитації готує фахівців  освітньо-кваліфікаційних рівнів та 
наукові кадри для галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я  людини, 
галузі сфери обслуговування  та галузі мистецтво напряму «хореографія». 

Основним завданням навчально-виховного та наукового процесів в 
університеті є реалізація змісту освіти, визначеного в законодавчих актах та в 
державних нормативних документах з використанням останніх наукових 
досягнень та системи інформаційних технологій навчання. 

До структури університету входять: 
5 факультетів:   

• фізичного виховання;  
• спорту; 
• фізичної реабілітації; 
• туризму; 
• факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та 
заочної освіти. 

25 кафедр: 
• анатомії і фізіології; 
• атлетичних видів спорту; 
• біохімії та гігієни; 
• водних та неолімпійських видів спорту; 
• гімнастики; 
• гуманітарних дисциплін; 
• економіки та готельно-ресторанного бізнесу;  
• здоров’я людини; 
• зимових видів спорту; 
• інформатики та кінезіології; 
• легкої атлетики; 
• олімпійської освіти;  
• теорії спорту та фізичної культури; 
• педагогіки і психології; 
• спортивних та рекреаційних ігор; 
• спортивного туризму; 
• стрільби та технічних видів спорту; 
• теорії і методики фізичної культури; 
• туризму; 
• української та іноземних мов; 
• фехтування, боксу та національних одноборств; 
• фізичної реабілітації; 
• фітнесу та рекреації; 
• футболу; 
• хореографії. 

А також: науково-дослідний інститут, спеціалізована вчена рада із захисту 
докторських та кандидатських дисертацій, навчальний відділ, редакційно-
видавничий відділ, відділ зовнішніх зв’язків, відділ інформаційного 
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забезпечення, профорієнтації та працевлаштування, оздоровчо-спортивний 
відділ, культурно-мистецький відділ, бібліотека, навчально-тренувальна база 
«Мшанець».  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 787 від 
27.08.2010р. «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр» підготовка фахівців в 
університеті велася за 4 галузями знань і 7 спеціальностями. 

Протягом 2016 р. в університеті здійснювалася робота по удосконаленню 
організації навчально-виховного процесу відповідно до закону «Про вищу 
освіту». Особливо приділялася увага розширенню міжнародної співпраці, 
оновленню та наповненню навчальних програм навчальних дисциплін та 
практик якісно новим змістом і покращенню системи працевлаштування 
випускників.  

В університеті працює автоматизована система управління для бібліотеки 
«УФД-бібліотека», для бухгалтерії – ІС бухгалтерія, антивірусне забезпечення 
НОД 32, закуплено програмне забезпечення для виготовлення навчальних 
документів Education. 

У 2016 році придбано: 10 моніторів, 14 системних блоків, 3 проектори,   1 
лазерний кольоровий принтер та інш.  

З метою інформаційного забезпечення студентів та науково-педагогічних 
працівників постійно висвітлюється на сайті університету анонс і програми 
загальноуніверситетських заходів, запрошуються працівники засобів масової 
інформації для висвітлення університетських подій. Інформація про 
університет висвітлювалася на сайтах Міністерства освіти і науки України, 
комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, Управління молоді та 
спорту Львівської області, Відділення національного олімпійського комітету 
України у Львівській області,  в газетах «Спортивка», «Високий Замок», 
«Експрес», «Львівська пошта», «Газета по-львівськи», на сайтах інформаційних 
агенцій «Галичина спортивна» (www.galsports.com), «Львівська газета» 
(http://gazeta.lviv.ua) Вголос (http://vgolos.com.ua), ZІК (www.zik.com.ua), Захід-
НЕТ (www.zaxid.net), «Твоє місто» (http://tvoemisto.tv)  Гал-ІНФО 
(galinfo.com.ua), на телеканалах ZIK, ТРК «Львів», НТА, ТРК «Люкс», 
«Перший західний».  

Здійснюється відстеження та висвітлення інформації в засобах масової 
комунікації  про досягання студентів і працівників університету та заходи, що 
відбувались у ЛДУФК.  

Проведено прес-конференції за участю спортсменів-студентів і керівників 
університету, які висвітлювались регіональними та всеукраїнськими засобами 
масової інформації. 

Підготовлено текстові, фото- і відеоматеріали про досягання студентів і 
працівників університету та заходи, що відбуваються в університеті. На сайті 
університету відбувалось оновлення інформації про структурні підрозділи 
університету, розміщено: інформаційні матеріали для абітурієнтів,  а також 
інформація про наукову, виховну та спортивну роботу.  
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Створено документальний фільм тривалістю 45 хв. «Львівський державний 
університет фізичної культури – 70 років». Підготовлено фотографії 
працівників університету для енциклопедії «Львівський державний університет 
фізичної культури. 1946-2016». 

Відділ провів низку організаційних заходів щодо працевлаштування, 
підтримує тісні зв’язки з усіма обласними управліннями освіти і науки, 
управлінням охорони здоров’я, управлінням молоді та спорту, туризму, 
районними відділами освіти, реабілітаційними центрами, фізкультурно-
спортивними товариствами щодо вакантних посади фахівців з фізичного 
виховання та спорту, фізичної реабілітації та туризму для майбутнього 
працевлаштування випускників. Інформацію про вакансії постійно 
розміщується на дошці оголошень факультетів і на сайті університету. 

Створено базу даних всіх студентів 4-5 курсів, а також проводиться 
анкетування, на основі якого їм пропонуються відповідні вакантні місця 
працевлаштування.  

Відділом підготовлено документи на виплату одноразової адресної 
грошової допомоги випускникам ЛДУФК, які у 2015-2016 навчальному році 
здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та 
уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах 
педагогічних працівників у загальноосвітніх школах та професійно-
педагогічних навчальних закладах. 

Підготовлено стенди, буклети, банери  та інформаційні матеріали про 
умови навчання у ЛДУФК. Підготовлено та розміщено профорієнтаційні 
матеріали у довідниках для абітурієнтів «Сучасна освіта», «Все місто», 
«Довідник вищих та професійних навчальних закладів України», «Довідник 
абітурієнта України», у газетах «Львівська пошта», «Газета в дорогу», а також 
на сайтах інтернет-довідників. 

Науково-дослідна робота у 2016 р. здійснювалась згідно тематичних 
планів НДР, затверджених Міністерством освіти і науки України (2 теми),  
керівники: проф. Виноградський Б.А. «Залучення осіб літнього віку до 
фізкультурно-оздоровчих освітніх програм з метою поліпшення здоров’я та 
якості життя» (фундаментальне дослідження 2015-2017рр.) та проф. Петришин 
Ю.В. «Обґрунтування нормативів фізичної підготовленості учнів 10-11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів» (прикладне дослідження 2016-2017 рр.), 
Зведеного плану НДР у Львівському державному університеті фізичної 
культури, затвердженого вченою радою 19 квітня 2016 р., протокол №8 (15 
тем), керівники: проф. Борецький Ю.Р., проф. Бріскін Ю.А.(2 теми), проф. 
Виноградський Б.А., проф. Вовканич А.С., проф.. Волошин І.М., проф. 
Жданова О.М., проф. Петришин Ю.В., проф. Рибак О.Ю., проф. Сосіна В.Ю., 
доц. Бусол В.А., доц. Никитенко А.О, доц.. Соловйов В.Ф., доц. Холявка В.З.  
 На основі проведених наукових досліджень працівники університету, 
аспіранти та студенти опублікували 665 праць, у т.ч. : 

монографій – 9; 
навчальних посібників – 17; 
розділів у монографіях – 2; 
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розділів у навчальних посібниках – 9;  
методичних посібників (рекомендації) – 18; 
наукових статей, всього –  418: 

- у закордонних виданнях –  68 (з них 14 у виданнях, що 
індексуються у науковометричній базі Scopus); 

- у фахових виданнях –  196; 
- в інших виданнях –  154; 
- за участі студентів: самостійно – 14; у співавторстві з науковим 

керівником (-ками) –  56; 
тези, всього –  191: 

- у закордонних виданнях – 36; 
- в інших виданнях – 155; 
- за участі студентів, магістрантів самостійно –  44; 

автореферати – 9; 
патенти –  9: 
В університеті проведено 12 наукових та науково-практичних заходів: 
1. XХ Міжнародну наукову конференцію „Молода спортивна наука 

України” за участі представників 3-х країн (Молдова, Польща,  Україна). 
2. ХХІ Міжнародну наукову конференцію ,,Моделювання складних 

систем в області фізичного виховання і спорту та інформаційні технології” 
(Угорщина, Польща, Україна). 

3. Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною 
участю «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчох діяльності населення» 
(Польща, Україна). 

4. Міжнародний семінар «Сучасні тенденції у практиці і освіті з фізичної 
терапії» (Німеччина, Польща, Словаччина, Україна).  

5. Всеукраїнський науково-практичний семінар провідних тренерів 
України зі стрільби з лука. 

6. 69-у наукову конференцію викладачів Львівського державного 
університету фізичної культури. 

7. 68-у наукову конференцію студентів Львівського державного 
університету фізичної культури. 

8.  День студентської науки. 
9.  Конкурс студентських наукових праць. 
10.  Всеукраїнську студентську олімпіаду ,,Фізична реабілітація” – ІІ тур. 
11. Наукову конференцію аспірантів та здобувачів молодших курсів. 
12.  Наукову конференцію аспірантів та здобувачів випускних курсів.  
• Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти Львівського 

державного університету фізичної культури упродовж 2016 р. взяли участь у 
343 наукових і науково-практичних конференціях і симпозіумах регіонального, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів, на яких виголосили 137 доповідей. 

• За результатами НДР у 2015 р. зроблено 37 впроваджень у практику, що 
підтверджено актами. 

• Провідні фахівці університету (І. Заневський, Ю. Бріскін, В. Остьянов,  
А. Власов, Б. Виноградський, О.Стефанишин, В. Бережанський, О. Зіньків, 
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В. Конестяпін, та ін.) здійснювали діяльність щодо науково-методичного 
забезпечення підготовки членів національних збірних команд України з боксу, 
стрільби з лука, легкої атлетики, біатлону, сноубордингу. 

Окрім цього фахівці університету у 2016 р. надавали методичну допомогу 
тренерам Львівської обласної ШВСМ, Львівського державного училища 
фізичної культури, ФК „Карпати” та збірних команд Львівської області з видів 
спорту. 

• Успішно працює аспірантура і докторантура: 
Станом на 01.11.2016 р. в аспірантурі і докторантурі навчається 59 осіб, у 

т.ч. 48 аспірантів, у тому числі 3 іноземці (2 з Лівії та 1 з Польщі) і 11 
докторантів. 

У 2016 р. закінчили аспірантуру 10 випускників, з них 3 пройшли 
попередній захист, що становить 30% від випуску.  

Після успішного навчання в аспірантурі у 2016 р. було залишено на роботу 
в університеті 2 випускники аспірантури. 

•  У 2016/2017 навчальному році на конкурсній основі проведено набір у 
докторантуру зі спеціальності  017 (Ріпак М.О., Богуславська В.Ю.) та зі 
спеціальності 227 (Білянський О.Ю., Одинець Т.Є.). Окрім цього три викладачі 
(Данилевич М. В., Левків В.І., Кухтій А.О.) працюють над докторськими 
дисертаціями без відриву від роботи. 

• За звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань, всі із 
захисту кандидатських дисертацій. 

• В складі експертної комісії з фізичного виховання і спорту департаменту 
атестації кадрів МОН України працювали професори Єдинак Г.А. і Бріскін 
Ю.А. 

• У складі Наукової ради Міністерства освіти і науки України працювали 
професори Борецьки й Ю.Р. та  Виноградський Б.А.  

• Упродовж 2016 року: 
� Кандидатами наук стали 2 викладачів та випускників аспірантури  

(Первачук Р., Мельник М.). 
� Наукове звання «професор» присуджено 1 викладачу: Білому Д.Д. 
� Наукове звання „доцент” присуджено 3 викладачам: Дунець-Лесько А.В., 

Майбороді Ю.А., Шимановій О.В. 
• У 2016 році в університеті функціонували 2 наукові видання, що внесені 

до переліку фахових видань України з галузі «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини»: 

1. «Фізична активність, здоров'я і спорт» – щоквартальний науковий 
журнал; 

2. «Спортивна наука України» – електронний науковий журнал 
Продовжується видання збірника наукових праць «Молода спортивна 

наука України», яке входить до науково-метричної бази даних ,,Index 
Copernicus” (Польща). Проводиться робота з підготовки до реєстрації 
наукового журналу ,,Фізична активність, здоров'я і спорт ” в наукометричній 
базі ,, Scopus”. 
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• Членами редакційних колегій наукових та науково-популярних журналів і 
збірників наукових праць були 68 провідних викладачів Львівського 
державного університету фізичної культури, у т.ч. закордонних (проф. Є. 
Приступа, проф. О. Жданова, проф. І. Заневський, проф. А.Вовканич, проф. М. 
Линець, доц.. О.Білянський – Польща; проф. Ю. Бріскін – Сербія). 

ЛДУФК здійснював творчу співпрацю з 15-ма вищими навчальними 
закладами та організаціями іноземних країн (Білорусі, Болгарії, Угорщини, 
Греції, Молдови, Польщі, Словаччини). 

В науково-дослідному інституті  працює 7 працівників. Ними 
опубліковано:  

монографій – 1, розділів у монографіях – 2, наукових  статей –  17 (з них: у 
закордонних виданнях – 4; у фахових виданнях – 13), тез – 17 (з них у 
закордонних виданнях – 5). 

У наукових конференціях, симпозіумах, семінарах  взяли участь всі  
працівники. 

Співробітники НДІ брали участь у роботі редакційних колегій 
спеціалізованих журналів, наукових збірників, а саме: «Спортивна наука 
України» ; «Молода спортивна наука»; «Фізична активність, здоров’я і спорт»; 
«Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті».  

Окрім того, працівники НДІ брали участь у науково-методичному 
забезпеченні збірних команд України з лижного двоборства, сноуборду, зі 
стрільби з лука та боксу. 

Продовж 2016 р. завершено процес акредитації освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» спеціальностей «фізичне виховання», «фізична реабілітація», 
«спорт» (за видами)  та вцілому  за ІV рівнем.   

Підготовлено і подано пакети документів на акредитацію ОКР «бакалавр» 
за напрямами підготовки «фізичне виховання», «спорт», «здоров’я людини». 
Отримано ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальностей 017 «фізична 
культура і спорт», 073 «менеджмент», 241 «готельно-ресторанна справа». 
Розширено ліцензійний обсяг спеціальностей 242 «туризм» ступінь магістра та 
242 «туризм» ступінь «бакалавра», а також отримано ліцензію на підготовку 
науково-педагогічних кадрів з спеціальності 242 «туризм». 

Загальний ліцензійний обсяг підготовки фахівців університету для 
стаціонару складає за ОКР «бакалавр» 590 осіб, за ОКР «спеціаліст» - 350 осіб, 
по ОКР «магістр» - 205 осіб. По заочній формі навчання за ОКР «бакалавр» -
430 осіб, за ОКР «спеціаліст» - 250 осіб, за ОКР «магістр» - 75 осіб, 
перепідготовка – 140 осіб. Здійснюється підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) (в 
межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей)), а також 
підвищення кваліфікації фахівців з галузі «фізичне виховання, спорт і здоров'я 
людини» в обсязі 950 осіб та з галузі «сфери обслуговування» напряму 
«туризм» - 250 осіб.  

У 2016 році університет здійснив випуск фахівців ОКР «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр». Базову вищу освіту здобули 271 особи стаціонарної 
форми навчання та 115 осіб заочної форми навчання. Повну вищу освіту 
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здобули: 124 особи ОКР «спеціаліст» стаціонарної форми навчання та 33 - 
заочної форми навчання, 87 осіб ОКР «магістр» стаціонарної форми навчання та 
18 осіб заочної форми навчання. Другу вищу освіту здобули 48 осіб. 

Відповідно до наказу МОН № 47 від 26.01.2015 р. у 2016 р. проводилася 
робота з корекції навчальних планів ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» 
за всіма ліцензованими спеціальностями з метою удосконалення блоку 
«Професійно-орієнтованих дисциплін» та збільшення кількості дисциплін 
самостійного вибору студентів. Завершується робота над новим інформаційним 
пакетом для студентів, який є обов'язковою складовою організації навчального 
процесу. 

Здійснюється поступове зменшення навчального навантаження науково-
педагогічних працівників до 600 годин в рік відповідно до закону «Про вищу 
освіту». 

Університет активно розвиває напрям підготовки фахівців в сфері фітнесу 
та рекреації, здоров’я людини, а також для туристичної галузі, зокрема в сфері 
менеджменту спорту та спортивного туризму та напрям підготовки фахівців з 
хореографії, з цією метою проводяться необхідні організаційні та науково-
методичні заходи.  

Здійснюється постійний процес підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників шляхом стажування на провідних кафедрах ВНЗ 
України. 

Вступна кампанія 2016 року відрізнялася від попередніх років тим, що 
вступ на напрями підготовки на основі ПЗСО відбувався на підставі 
сертифікатів ЗНО тільки 2016 року. 

Загалом в 2016 році до ЛДУФК було подано 4527 заяв на різні напрями та 
спеціальності. 

При вступі на здобуття ступеня «бакалавр» на основі ПЗСО на денну 
форму було зафіксовано наступні показники: 

- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ліцензія – 100, 
держзамовлення – 20. Зараховано: держзамовлення – 20, контракт – 35. 

Разом – 55 студентів. 
- Спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) ліцензія – 20, 

держзамовлення – 6. Зараховано: держзамовлення – 6, контракт – 4. 
Разом – 10  студентів. 
- Спеціальність 016 Спеціальна освіта ліцензія – 15, держзамовлення – 2. 

Зараховано: держзамовлення – 2, контракт – 1. 
Разом – 3 студента. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт ліцензія – 120, 

держзамовлення – 87. Зараховано: держзамовлення – 87, контракт – 33. 
Разом – 120 студентів. 
- Спеціальність 024 хореографія ліцензія – 25, держзамовлення – 2. 

Зараховано: держзамовлення – 2, контракт – 11. 
Разом – 13 студентів. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація ліцензія – 105, держзамовлення – 

22. Зараховано: держзамовлення – 22, контракт – 52. 
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Разом – 75 студентів. 
- Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа ліцензія – 80, 

держзамовлення – 2. Зараховано: держзамовлення – 2, контракт – 53. 
Разом – 55 студентів. 
- Спеціальність 242 Туризм ліцензія – 100, держзамовлення – 4. 

Зараховано: держзамовлення – 4, контракт – 33. 
Разом – 37 студентів. 
При вступі на ОКР «бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму було 

зафіксовано наступні показники: 
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ліцензія – 100, 

держзамовлення – 5. Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 3. 
Разом – 8 студентів. 
- Спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) ліцензія –20, 

держзамовлення – 0. Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 0. 
Разом – 0 студентів. 
- Спеціальність 016 Спеціальна освіта ліцензія – 15, держзамовлення – 0. 

Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 0. 
Разом – 0 студентів. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт ліцензія – 120, 

держзамовлення – 6. Зараховано: держзамовлення – 6, контракт – 10. 
Разом – 16 студентів. 
- Спеціальність 024 хореографія ліцензія – 25, держзамовлення – 0. 

Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 5. 
Разом – 5 студентів. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація ліцензія – 105, держзамовлення – 

6. Зараховано: держзамовлення – 6, контракт – 6. 
Разом – 12 студентів. 
- Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа ліцензія – 20, 

держзамовлення – 5. Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 2. 
Разом – 7 студентів. 
- Спеціальність 242 Туризм ліцензія – 25, держзамовлення – 5. Зараховано: 

держзамовлення – 5, контракт –3. 
Разом – 8 студентів. 
При вступі на здобуття ступеня «бакалавр» на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» на денну форму було зараховано наступну кількість студентів: 
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура): держзамовлення 

– 9. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт: держзамовлення – 5. 
- Спеціальність 024 хореографія: держзамовлення – 3. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація: держзамовлення – 10. 
- Спеціальність 242 Туризм: держзамовлення - 3. 
 
- Напрям «Фізичне виховання»: контракт – 1. 
- Напрям «Спорт»: контракт – 3. 
- Напрям «Здоров’я людини»: контракт – 17. 
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- Напрям «Туризм»: контракт – 4. 
- Напрям «Хореографія»: контракт – 0. 
При вступі на здобуття ступеня «бакалавр» на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» на заочну форму було зараховано наступну кількість студентів: 
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура): держзамовлення 

– 0. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт: держзамовлення – 5. 
- Спеціальність 024 хореографія: держзамовлення – 0. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація: держзамовлення – 9. 
- Спеціальність 242 Туризм: держзамовлення - 0. 
 
- Напрям «Фізичне виховання»: контракт – 6 
- Напрям «Спорт»: контракт – 7. 
- Напрям «Здоров’я людини»: контракт – 89. 
- Напрям «Туризм»: контракт – 7. 
- Напрям «Хореографія»: контракт – 1. 
При вступі на здобуття ОКР «спеціаліст» на денну форму було зафіксовано 

наступні показники: 
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ліцензія – 125, 

держзамовлення – 25. Зараховано: держзамовлення – 25, контракт – 4. 
Разом – 29 студентів. 
- Спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) ліцензія –20, 

держзамовлення – 5. Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 0. 
Разом – 5 студентів. 
- Спеціальність 016 Спеціальна освіта ліцензія – 10, держзамовлення – 5. 

Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 0. 
Разом – 5 студентів. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт ліцензія – 80, 

держзамовлення – 38. Зараховано: держзамовлення – 38, контракт –3. 
Разом – 41 студент. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація ліцензія – 65, держзамовлення – 

18. Зараховано: держзамовлення – 18, контракт – 0. 
Разом – 18 студентів. 
- Спеціальність 242 Туризм ліцензія – 50, держзамовлення – 8. Зараховано: 

держзамовлення – 8, контракт – 1. 
Разом – 9 студентів. 
При вступі на здобуття ОКР «спеціаліст» на заочну форму було 

зафіксовано наступні показники: 
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ліцензія – 100, 

держзамовлення – 5. Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 4. 
Разом – 9 студентів. 
- Спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) ліцензія –30, 

держзамовлення – 0. Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 0. 
Разом – 0 студентів. 
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- Спеціальність 016 Спеціальна освіта ліцензія – 20, держзамовлення – 0. 
Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 0. 

Разом – 0 студентів. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт ліцензія – 60, 

держзамовлення – 8. Зараховано: держзамовлення – 8, контракт – 8. 
Разом – 16 студентів. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація ліцензія – 40, держзамовлення – 5. 

Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 5. 
Разом – 10 студентів. 
При вступі на здобуття ступеня «магістр» на денну форму було 

зафіксовано наступні показники: 
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ліцензія – 40, 

держзамовлення – 20. Зараховано: держзамовлення – 20, контракт – 4. 
Разом – 24 студента. 
- Спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) ліцензія –20, 

держзамовлення – 5. Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 1. 
Разом – 6 студентів. 
- Спеціальність 016 Спеціальна освіта ліцензія – 10, держзамовлення – 5. 

Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 0. 
Разом – 5 студентів. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт ліцензія – 45, 

держзамовлення – 20. Зараховано: держзамовлення – 20, контракт – 2. 
Разом – 22 студента. 
- Спеціальність 024 хореографія ліцензія – 20, держзамовлення – 3. 

Зараховано: держзамовлення – 3, контракт – 7. 
Разом – 10 студентів. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація ліцензія – 55, держзамовлення – 

27. Зараховано: держзамовлення – 27, контракт – 0. 
Разом – 27 студентів. 
- Спеціальність 242 Туризм ліцензія – 15, держзамовлення – 5. Зараховано: 

держзамовлення – 5, контракт – 4. 
Разом – 9 студентів. 
При вступі на здобуття ступеня «магістр» на заочну форму було 

зафіксовано наступні показники: 
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ліцензія – 14, 

держзамовлення –0. Зараховано: держзамовлення –0, контракт – 14. 
Разом – 14 студентів. 
- Спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) ліцензія – 6, 

держзамовлення – 0. Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 4. 
Разом – 4 студенти. 
- Спеціальність 016 Спеціальна освіта ліцензія – 5, держзамовлення – 0. 

Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 0. 
Разом – 0 студентів. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт ліцензія – 20, 

держзамовлення – 5. Зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 12. 
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Разом – 17 студентів. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація ліцензія – 15, держзамовлення – 0. 

Зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 15. 
Разом – 15 студентів. 
- Спеціальність 242 Туризм ліцензія – 15, держзамовлення – 0. Зараховано: 

держзамовлення – 0, контракт – 12. 
Разом – 12 студентів. 
Слухачами перепідготовки в 2016 році було зараховано наступну кількість 

студентів:  
- Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 1 студент. 
- Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 25 студентів. 
- Спеціальність 227 Фізична реабілітація 5 студентів. 
Навчально-виховний процес в університеті здійснюють 36 професорів, 

докторів наук, 139 кандидатів наук, доцентів, 50 майстрів спорту та майстрів 
спорту міжнародного класу, 21 арбітр національної та 2 - міжнародної 
категорії, 2 заслужених працівників освіти України, 28 відмінників освіти, 9 
заслужених працівників фізичної культури і спорту, 2 заслужених діячів науки 
і техніки України, 12 заслужених тренерів України, 1 заслужений вчитель 
України, 1 заслужений працівник культури України.  

Працівники редакційно-видавничого відділу упродовж року опрацювали 
усього 41 видання загальним обсягом 6.008 аркушів авторського рукопису.  

А саме: 
• 3 навчальних посібники; 
• 1 навчально-методичний посібник; 
• 1 довідкове видання; 
• 1 енциклопедія; 
• 7 монографій; 
• 5 збірників тез доповідей конференцій; 
• 1 збірник матеріалів конференції; 
• 9 авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (8) 

і доктора (1) наук;  
• а також 3 наукових періодичних видання:  

− Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного 
виховання і спорту. У 4-х т.;  

− Фізична активність, здоров’я і спорт : щокварт. наук. журнал;  
− Спортивна наука України : електронне наукове видання.  
З перерахованих 38 видань вийшли друком цього року. 
Обов’язкові примірники усіх видань ЛДУФК розіслано за адресами, що 

передбачає Закон України „Про видавничу справу”. 
Примірники періодичних видань передано у бібліотеки провідних 

навчальних закладів фізичної культури і спорту, у профільні інститути та на 
факультети. 

Примірники усіх видань ЛДУФК передано у бібліотеку Університету, а 
також в Наукову бібліотеку Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
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Періодичні видання «Фізична активність, здоров’я і спорт» і «Спортивна 
наука України» перереєстровано у ДАК України як фахові наукові видання. 

Для підвищення вебометричного рейтингу Університету за допомогою 
розширення присутності у веб-просторі, цитованості сторінок веб-сайту, 
відкритості ресурсів у мережі Facebook активно функціонує сторінка 
редакційно-видавничого відділу. 

Відділ продовжує співпрацю з такими видавництвами: 
•••• НВФ „Українські технології”,  
•••• «ПАІС», 
•••• Видавництвом „Львівської політехніки”. 
А також підтримує творчі взаємозв’язки з такими закладами: 
• Науковою бібліотекою та філологічним факультетом  
Львівського національного університету імені Івана Франка;  

• кафедрою гуманітарних наук Національної академії  
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; 

• кафедрою українознавства  
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;  

• Львівською національною академією мистецтв,  
• кафедрою української літератури інституту філології й журналістики 
Вінницького державного педагогічного університету  
імені Михайла Коцюбинського,  

• кафедрою теорії літератури та славістики  
Рівненського державного гуманітарного університету; 

• відділенням української мови та літератури  
гуманітарного факультету Університету імені Лоранда Етвеша 
(м. Будапешт, Угорщина),  

• відділенням української мови та літератури  
Інституту слов’янської філології Сегедського університету  
(м. Сегед, Угорщина).  

Звіт підготовано на основі журналу реєстрації замовлень редакційно-
видавничих робіт і квартальних та піврічних звітів, поданих до Книжкової 
палати і Держкомтелерадіо України. 

2016 року діяльність бібліотеки була зосереджена на формуванні 
електронної бібліотеки, до якої входять:  
електронний каталог – відтворює 40% книжкового фонду, щоденно 
поповнюється новими записами і станом на 1 січня 2017 року налічує 72142 
тис. бібліографічних описів видань, серед яких бази даних: книг, брошур, 
періодики, авторефератів дисертацій, дисертацій, статей з журналів та збірників 
наукових праць тощо;  
електронний репозитарій – архів відкритого доступу до повнотекстових 
інформаційних документів з колекціями навчальних, наукових, спортивних, 
офіційних, періодичних видань та видань бібліотеки із загальною кількістю 
5916 інформаційних документів, який сприяє інформаційному забезпеченню 
навчального та науково-дослідного процесу університету, зростанню 
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цитованості професорсько-викладацького складу і надає  користувачам змогу 
читати, завантажувати, проводити пошук та здійснювати посилання на 
інформаційні матеріали. 

Основними напрямками роботи бібліотеки також були: забезпечення 
інформаційних потреб користувачів безпосередньо у підрозділах бібліотеки, 
розвиток онлайн сервісів, зокрема індексування наукових тем за УДК та ББК, 
електронна доставка документів; науково-бібліографічна, методична та 
видавнича діяльність; навчання студентів інформаційній культурі. 

Мережа бібліотечного обслуговування охоплювала 1 абонемент та 3 
читальні зали (2 в головному корпусі, один у гуртожитку) на 100 посадкових 
місць. Протягом року було видано 47240 документів, зокрема книг – 26543 
прим., періодичних видань – 4470, неопублікованих документів – 588 прим., 
мережних локальних документів – 15610, електронних носіїв із записом – 29. 
Для належного інформаційного забезпечення бібліотека сформувала 
електронний перелік рекомендованої літератури до 29 навчальних дисциплін.   

Науково-бібліографічна діяльність була спрямована на виконання 
навчальних та науково-дослідних завдань університету. На допомогу 
освітньому процесу було укладено та подано в електронний репозитарій 8 
науково-тематичних бібліографічних видань, до 70-річчя ЛДУФК представлено 
120 біобібліографічних покажчиків про ректорів, проректорів, деканів 
університету, докторів наук та професорів, співробітників Науково-дослідного 
інституту. Біобібліографічні покажчики створювалися з метою популяризації 
становлення та розвитку кафедр, наукових шкіл, науково-педагогічної 
спадщини учених університету.  

Культурно-просвітницька робота була підпорядкована святкуванню 70-
річчю ЛДУФК. В читальних залах було представлено 62 книжкові експозиції 
(використано 2146 видань) з історії олімпійського спорту України, світлини 
олімпійських чемпіонів ЛДУФК та призерів Олімпіад, книги видавництва 
університету, наукові здобутки кафедр, виставкові матеріали про видатного 
діяча західноукраїнського спортивно-гімнастичного руху, теоретика та 
ідеолога, організатора сокільства Івана Боберського. На сайт університету 
подано 19 віртуальних виставок, представлено 369 інформаційних документів.  

З метою пропагування інформаційної культури серед студентів, магістрів 
та аспірантів в електронному репозитарії співробітниками бібліотеки було 
розміщено методичне видання „Практичні рекомендації щодо складання 
бібліографічного опису”, проведено 118 лекційних та 222 практичних занять. 

Упродовж 2016 року бібліотека здійснювала моніторинг публікаційної 
активності науковців університету в наукометричних базах даних Google 
Scholar та Scopus, контроль за коректним представленням відомостей науковців 
університету в бібліометриці української науки, відстежувала рейтинг 
університету та кафедр, надавала практичну допомогу у просуванні кафедр 
університету в науковому  інформаційному просторі.  

В університеті створені належні передумови для реалізації виховного 
напрямку діяльності вишу. Функціонує інститут кураторства. Діє студентське 
самоврядування та студентський профспілковий комітет. Виховна робота 
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здійснюється на трьох рівнях: кафедральному, факультетському та 
загальноуніверситетському. 

Основна діяльність за напрямком реалізується під час навчального процесу 
через виховну спрямованість основних навчальних дисциплін та спеціалізовані 
спецкурси, предметом розгляду у яких є не лише загальна, а й спортивна етика, 
цінності та ідеали олімпізму тощо. 

В університеті функціонують кабінети українознавства при кафедрі 
гуманітарних дисциплін та методичний кабінет з олімпійської просвіти. 

Ключовим центром планування та здійснення просвітницьких і виховних 
заходів у позанавчальний час є культурно-мистецький відділ ЛДУФК. На його 
базі діють: 

� літературно-мистецький гурток; 
� театральний гурток; 
� вокальна студія «Зоряна соната». 

Особливе місце серед ланок, що включені у виховний процес вишу, 
посідає «Театр спорту ЛДУФК», показові виступи якого високо цінуються як в 
Україні, так й за її межами. 

В університеті щомісяця відбуваються культурно-мистецькі, просвітницькі 
та спортивно-виховні заходи: зустрічі, вечори, презентації, пробіги, спортивні 
свята, академії, виставки, демонстрація фільмів тощо. Упродовж 2016 року 
було проведено чимало таких заходів. Серед найважливіших та найцікавіших: 

- церемонія посвяти у студенти ЛДУФК; 
- традиційний легкоатлетичний пробіг «Від Сокільства – до стрілецтва! Від 

УСА до НОКу!»; 
- студентський конкурс-вікторина «Мова – душа народу» в рамках 

відзначення Всесвітнього дня рідної мови; 
- Шевченківське свято; 
- захід присвячений пам’яті Героїв України; 
- традиційна легкоатлетична естафета «Вогонь пам’яті Героїв»; 
- зустріч ректора з кращими випускниками вишу; 
-  фестиваль української патріотичної поезії та пісні «Сурми звитяги 

ЛДУФК»; 
- розробка та виготовлення інформаційних стендів про розвиток фізичної 

культури  поч.ХХ століття; 
- виготовлення та встановлення пам’ятної дошки з нагоди рішення про 

присвоєння університету імені Івана Боберського; 
- розробка атрибутики до святкування 70-річчя університету (медаль, папка 

та ін.);  
- підготовка та проведення Урочистої Академії до 70-річчя від дня 

заснування ЛДУФК; 
- відкриття Стелли пам’яті Героїв Небесної Сотні та вшанування Героя 

України, Героя Небесної Cотні, випускника університету Анатолія Жаловаги; 
-  «День студента ЛДУФК» у рамках відзначення Всеукраїнського дня 

студента. 
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Окрім цього, у виші проводяться тематичні заходи, відеопокази  для 
відзначення  та вшанування важливих, актуальних подій в Україні (День 
Соборності України, День Гідності та Свободи України, День пам'яті жертв 
голодомору, Вечорниці на Андрія, Свято Миколая, Різдвяний Вертеп та ін.). 

Представники студентського самоврядування та студентського 
профспілкового комітету інтегровані у загальноміські організації, зокрема 
Студентську раду Львова, Студентську раду при ЛОДА та інші. 

В університеті систематично застосовуються різноманітні форми 
заохочень для стимулювання активності викладачів та студентської молоді: 
подяки, премії, цінні призи і подарунки, зустрічі з видатними постатями 
університету тощо. 

У виховній роботі вишу щораз менше проявів адміністративної 
«заорганізованості». Стимулюється викладацька та студентська ініціатива. 
Структура і напрями  організації діяльності за багатьма ознаками 
наближаються до європейських стандартів. 

Міжнародна діяльність університету впродовж 2016 року була 
спрямована на виконання вимог Болонської декларації та подальшу інтеграцію 
університету до світової освітньої та наукової спільноти. 

Науково-педагогічні працівники університету брали участь у міжнародних 
наукових конференціях, конгресах та семінарах в Україні і за кордоном. 

В рамках виконання Угоди про співпрацю з Карконоським Університетом 
в м. Єлена Гура – Еразмус (Польща) в рамках ERASMUS +,  у 2016 році  в 
програмі обміну прийняли участь  один студент та один науково-педагогічний 
працівник ЛДУФК (док. фіз. вих, професор кафедри ТіМФВ, Боднар І.Р та 
студентка курсу ФФВ Латишевська К.) 

Укладено угоду з болгарською компанією «Інтернобмен», в рамках якої 60 
студентів ЛДУФК пройшли літнє стажування в м. Албена,  Болгарія, терміном 
90 днів. 

У 2016 році укладено угоду про науково-практичну співпрацю з 
Польським Центром Функціональної реабілітації ВОТУМ в м. Краків. 

 Міжнародні спортивні федерації залучали викладачів університету до 
суддівства офіційних міжнародних змагань з видів спорту. 

Студенти університету брали участь у міжнародних спортивних змаганнях 
у складі національних збірних команд України. 

Навчання іноземних громадян: 
У 2016 р. на навчання прийнято іноземних громадян з Росії,  Лівії, Польщі, 

Ізраїлю та Сирії. На даний час в університеті  навчаються вісімнадцять 
студентів - іноземних громадян та три аспіранти-іноземці.  

Для набору іноземних студентів до навчання у ЛДУФК здійснюється 
співпраця з університетами м. Львова та міжнародними ректутинговими 
організаціями.  

Спортивна робота університету фізичної культури в зазначений період 
охоплювала підготовку та участь студентів, аспірантів, науково-педагогічних та 
інших працівників навчального закладу у внутрішньовузівських масових 
заходах, відомчих змаганнях обласного (Універсіада Львівщини-2016), 
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всеукраїнського (Чемпіонати України серед ВНЗ), а також у всеукраїнських та 
міжнародних офіційних змаганнях з видів спорту. У 2016 році відбувалися Ігри 
ХХХІ Олімпіади, в яких змагалися й наші студенти, аспіранти та випускники. 

Внутрішньовузівські спортивно-масові заходи проходили впродовж 2016 
року. Студенти брали участь у навчально-спортивних змаганнях з легкої 
атлетики, важкої атлетики, велоспорту, фехтування, кульової стрільби, стрільби 
з лука, гімнастики, баскетболу, настільного тенісу, єдиноборств, лижних гонок, 
санного спорту, а також з української народної гри «гилка». Аспіранти та 
працівники університету залучалися до змагань з настільного тенісу, кульової 
стрільби. Студенти і викладачі брали участь у змаганнях, що організовувалися 
спільно з міськими та обласними владними підрозділами з фізичної культури і 
спорту, зокрема: легкоатлетична естафета «Свято Героїв», Олімпійський день 
бігу, День фізичної культури і спорту, легкоатлетичний пробіг «Від Сокільства 
до стрілецтва! Від УСА до НОКу!». Також наші студенти брали активну участь 
у суддівстві та організації змагань різного рівня. 

Студенти ЛДУФК впродовж 2016 року брали участь в обласних 
змаганнях серед збірних університетів за програмою змагань «Універсіада 
Львівщини – 2016». Університет виставив команди у змаганнях з 31 виду 
спорту і посів перше загальнокомандне місце.  

Гідно представляли наш університет студенти і на чемпіонатах України 
серед ВНЗ з баскетболу, волейболу, футзалу, футболу, важкої атлетики, самбо 
та пауерліфтингу. Чоловіча команда з футболу зайняла 4м, а з футзалу – 5м. 
Жіноча команда з волейболу посіла 6 місце, чоловіча – 4 місце, жіноча команда 
з баскетболу – 2м, чоловіча команда з баскетболу – 7м.   

Успішно виступили збірні ЛДУФК з різних видів єдиноборств. Команда з 
важкої атлетики зайняла 2 місце. Призові місця вибороли Заяць Ольга (ФФР 33-
ЗЛ), Білаш Павло (ФФР 21-ЗЛ) – 1м, Куклишин Іван (ФС 32), Нагорнюк Діана 
(ФС 22), Николин Олег (ФС 22), Олевич Віталій (ФС 22) – 2м, Константинова 
Софія (ФФВ 32), Гоза Володимир (ФС 22) – 3м. Команда з самбо посіла 2 
місце. Найкраще в складі команди виступили: Тріфан Вікторія (ФС 2), Фрідріх 
Уляна (ФС 32), Орчакова Юлія (ФФВ 31) – 2м, Денисюк Марія (ФС 32), 
Макурова Валерія (ФС 32), Войциховський Артем (ФС 22) - 3м. На чемпіонаті 
України з пауерліфтингу серед студентів команда ЛДУФК зайняла 1 місце, 
кращими були: Дорохін Ігор, Куклишин Іван (ФС 42) – 1м, Дорохін Роман (ФС 
42) – 2м, Гладкий Віктор (ФФВ 21) – 3м.  

У сезонах 2015-2016 років і 2016-2017 років студенти ЛДУФК змагалися 
в чемпіонатах України серед команд суперліги з гандболу (жінки і чоловіки), 
волейболу (жінки і чоловіки), серед команд вищої ліги з баскетболу (чоловіки і 
жінки), волейболу (чоловіки і жінки). 

Цього року у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбувалися Ігри ХХХІ 
Олімпіади. У складі національної збірної команди було 8 представників  
нашого університету: Гоза Володимир (ФС 22), Міщук Тарас (ФФВ 31), 
Проценко Андрій (ФС 41), Марченко Вероніка (ФС 51), Пантєлєєва Ксенія (ФС 
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51), Гергель Оксана (ФФВ 53), Ткач Юлія (аспірантка), Шемякіна Яна 
(аспірантка). 

Бронзовим призером Ігор Олімпіади став Міщук Тарас (веслування на 
байдарках і каное). За крок до медалей завершив змагання Проценко Андрій (4 
місце зі стрибків у висоту). Серед кращих спортсменів світу були й інші 
спортсмени: Гоза Володимир – 9м важка атлетика, Гергель Оксана – 13м, Ткач 
Юлія – 9м боротьба вільна, Марченко Вероніка – 9м стрільба з лука,  Шемякіна 
Яна, Пантєлєєва Ксенія – 8м командне фехтування. 

За успішний результат на змаганнях спортивне звання Майстра спорту 
України присвоєно у 2016 році 20-тьом студентам:  Левчун Ольга (вільна 
боротьба), Заяць Ольга, Куклишин Іван (важка атлетика), Горбунов Олександр, 
Максимов Нікіта (дзюдо), Манастирський Андрій, Старов Віталій 
(пауреліфтинг), Пресняков Дмитро (бокс), Сусол Олена (триатлон), Глоговська 
Богдана (карате), Білецька Марта, Капустей Марія, Крічфалушій Каміла 
(художня гімнастика), Стецьків Олена (санний спорт), Марків Юрій 
(веслування на байдарках і каное), Сахарук Наталя, Яремчук Софія (легка 
атлетика), Федоришин Анастасія (теніс), Ковальчук Ярослав (кіокушинкай), 
Бердніков Нікіта (водне поло).  

Загалом виступи студентів та аспірантів ЛДУФК у 2016 році можна 
вважати успішними. За підсумками Всеукраїнського огляд-конкурсу на кращий 
стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України за 
2015/2016 навчальний рік Львівський державний університет фізичної культури 
набрав 76805,38 очок. 

Фінансово-господарська діяльність  у 2016 році в університеті була 
зосереджена на роботі із заміни та оновлення бази, а саме: 

Головний корпус – пам” ятка архітектури (вул. Костюшка,11) 
Виконано великий обсяг робіт з заміни електропроводки, повністю 

замінено електроосвітлювальні прилади 1-го та 2-го поверхів. 
Відремонтовано приміщення канцелярії,  кафедри теорії і методики 

фізичної культури, читального залу бібліотеки, коридори актової зали, 
центральний вхід в корпус. 

Завершується заміна системи відведення дощових  стоків на горищі. 
Спортивний корпус – пам” ятка архітектури (вул. Дудаєва,8) 
Виконано поточний ремонт частини аварійної покрівлі, ремонт 

сантехнічного обладнання, вікон, дверей. 
Навчально-спортивний комплекс (вул. Черемшини,17) 
Проводяться систематичні роботи з відновлення трав’яного газону 

футбольного поля (полив, підживлення, підсівання трави, підстригання). 
Проводиться поступова заміна вікон та дверей  на металопластикові. 
Відремонтовані приміщення аудиторій, санвузлів, душових, гардероба та 

коридор першого поверху. 
Продовжуються роботи з влаштування освітлення території НСК. 
Гуртожиток №1 (вул. Пасічна,64а) 
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Виконано заміну трубопроводів  системи холодного водопостачання 
підвальних приміщень.  

Гуртожиток №2 (вул.Таджицька,19) 
Ремонтні роботи не проводились у зв”язку з перспективою виконання 

реконструкції гуртожитку. 
Гуртожиток №3 (вул. Під Голоском,25) 
Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 

системи водопостачання, влаштування дахової котельні, системи опалення. 
Розпочато роботи з  реконструкції системи опалення гуртожитку. 
Проводяться постійні ремонти аварійних ділянок систем опалення, 

водопостачання та електромереж гуртожитку. 
Витрати за звітний 2016 рік ЛДУФК становили: 

По бюджетному фінансуванню – 37.658,900 тис. грн., в тому числі: 
- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 26.310,067 тис. грн.; 
- стипендія – 8635,158 тис. грн.; 
- комунальні витрати – 2211,370 тис. грн.; 
- матеріали, харчування, одяг дітей-сиріт – 502,305 тис. грн. 

Наука (заробітна плата і нарахування на зарплату) - 343,726 тис. грн. 
По позабюджетних коштах – 13547,435 тис.  грн., в тому числі: 

- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 7613,278 тис. грн.; 
- поточний ремонт, послуги, інвентар, матеріали – 2083,428 тис. грн.; 
- капітальний ремонт – 51,741 тис. грн.; 
- обладнання та бібліотечний фонд – 1917,253 тис. грн.; 
- комунальні витрати – 1313,016 тис. грн.; 
- відрядження – 98,541 тис. грн.; 
- харчування (їдальня), інші видатки, медикаменти – 470,178 тис.грн. 
Станом на 01.01. 2017 року заробітна плата працівникам і стипендія 

студентам університету виплачена повністю, заборгованості по комунальних 
послугах немає. 

Умови колективного договору між адміністрацією університету і трудовим 
колективом у 2016 році виконані. 

 
Науково-педагогічна та громадська робота ректора за 2016 рік 

Є.Н.Приступа – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, член колегії Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України. 

У 2016 році професор Євген Никодимович Приступа підготував і читав 
курс лекцій з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» на 
факультетах фізичного виховання і здоров'я людини та туризму. 

Під керівництвом Є. Н. Приступи виконується  три дисертаційні роботи 
аспірантів і докторантів університету з проблем фізичного виховання та 
спортивної підготовки. 

Є. Н. Приступа брав участь у підготовці та атестації науково-педагогічних 
кадрів. Є головою спеціалізованої вченої ради ЛДУФК Д 35.829.01 із захисту  
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дисертацій за спеціальностями олімпійський та професійний спорт, фізичне 
виховання, фізична реабілітація. 

2016 року доповідав на 2 всеукраїнських і міжнародних конференціях. 
Систематично виступав у засобах масової інформації з питань здорового 

способу життя, системи рекреаційної діяльності, основ олімпійського, 
професійного та спорту інвалідів. 

Упродовж 2016 року також брав участь у роботі колегії управління 
фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, а 
також у діяльності Львівського обласного відділення НОК України, де обраний 
заступником голови. 

Опублікував статті у фахових наукових журналах, в т.ч.:  
1) Приступа Є. Особливості змін фізіологічних показників кваліфікованих 

гандболістів упродовж річного макроциклу / Приступа Євген, Тищенко Валерія 
// Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 49 – 56;  

2) Приступа Є. Первинний аналіз причин летальних випадків під час 
уроків фізичного виховання / Приступа Євген, Вовканич Андрій, Петришин 
Юрій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 18 – 27; 

3) Поховання спортовців на Личаківському кладовищі : [наук.-довід. вид.] / 
Є. Приступа, О. Романчук, Р. Коваль [та ін.] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : 
Манускрипт, 2015. – 63 с. – ISBN 978-966-2400-39-7;  

4) Prystupa E. Evaluation of health in context of life quality studying / 
Evgen Prystupa, Iuliia Pavlova // Postępy Rehabilitacji=Advances in Rehabilitation. 
– 2015. – Vol. 29, N 2. – P. 33–38;  

5) Prystupa Y. Preliminary analysis of  reasons of lethal cases during physical 
education lessons / Yevhen Prystupa, Andriy Vovkanych, Yuriy Petryshyn // 
Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 18 – 27;  

6) BCL1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and bronchial asthma / 
V. V. Kmyta, V. F. Orlovskyi, L. N. Prystupa, E. N. Prystupa // Georgial Medical 
News. – 2015. – Vol. 3(2040). – P. 51–55;  

7) Organizational basics implementation of the programs of Special Olympics / 
Yevgenij Prystupa, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Maryan Pityn // Harvard Journal 
of Fundamental and Applied Studies. − 2015. − N 1 (7), vol. 8. – P. 266 − 272. 

8) Приступа Є. 70 років Львівському державному університету фізичної 
культури. 20 років кафедрі фітнесу та рекреації / Євген Приступа, Ольга 
Жданова // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : 
матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). 
– Львів, 2016. – С. 12–18. 

9) Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих команд з 
гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, Валерія Тищенко // Фізична 
активність, здоров'я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 45–53.  

10) Приступа Є. Обґрунтування напрямків розвитку студентського спорту 
України в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Михайло 
Мельник, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2016. – № 1(71).  – 
Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/392/377   
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11) Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : 
попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика та ін. ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. 
Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2. 

12) Bcl 1 polymorhpism of glucocorticoid receptor gene in patients with 
bronchial asthma with obesity / V. V. Kmyta, V. Y. Garbuzova, E. N. Prystupa, L. N. 
Prystupa // Цитология и генетика. – 2016. – Т. 50, № 3. – С. 36 – 41. 

13) Justification of theoretical and methodological system of students sports in 
Ukraine in the XXI century / Prystupa Evgen, Briskin Yuriy, Melnyk Mykhailo, 
Pityn Maryan  // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2016. – № 2. – С. 105–111.  

Ректор університету у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України щодо освітньої галузі, наказами, розпорядженнями  та 
іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 
Статутом університету, посадовою інструкцією та ін. 

Є. Н. Приступа є головним редактором наукового фахового збірника 
«Молода спортивна наука України», який зареєстровано в міжнародній 
інформаційній базі даних Index Copernicus, а також науковим консультантом 
наукових журналів «Фізична активність, здоров'я, спорт» і «Спортивна наука 
України». Є дослідником традицій української народної фізичної культури, йото 
монографія «Українські народні ігри» внесена до електронного каталогу 
Бібліотеки Конгресу США (Library of Congress, LOC).  Крім цього,     Є. Н. 
Приступа є членом редакційних колегій 5 наукових журналів, серед яких є 
закордонні. Відзначений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки 
України «За наукові та освітні досягнення», медаллю Костянтина Ушинського 
Національної академії педагогічних наук України, подякою голови Комітету з 
питань сім’ ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної ради України. 

 

 

 

Ректор       Є.Н. Приступа 
 


