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Львівський державний університет фізичної культури – вищий навчальний 

заклад ІV рівня акредитації готує фахівців  1-го та 2-го освітніх ступенів, 1-го 

освітньо-наукового та 2-го наукового ступеня  для освітньої галузі, галузі 
охорони здоров’я, сфери обслуговування  та галузі мистецтва. 

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:   

• педагогічної освіти;  

• фізичної культури і спорту; 

• фізичної терапії та ерготерапії; 
• туризму; 

• післядипломної та заочної освіти. 

26 кафедр: 

• анатомії і фізіології; 
• атлетичних видів спорту; 

• біохімії та гігієни; 

• водних та неолімпійських видів спорту; 

• гімнастики; 

• готельно-ресторанного бізнесу; 

• гуманітарних дисциплін; 

• економіки та менеджменту;   

• 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 та методики фізичної культури; 

• туризму; 

• української та іноземних мов; 

• фехтування, боксу та національних одноборств; 

• фізичної терапії та ерготерапії; 
• фітнесу та рекреації; 
• футболу; 

• хореографії та мистецтвознавства. 
А також: науково-дослідний інститут, спеціалізована вчена рада із захисту 

докторських та кандидатських дисертацій, навчальний відділ, редакційно-

видавничий відділ, відділ міжнародних 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 № 266 від 

29.04.2015р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказом МОН 

України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. № 266»,  підготовка фахівців в університеті велася за 4 галузями 

знань і 7 спеціальностями. 

Протягом 2018 р. в університеті здійснювалася робота по удосконаленню 

організації навчально-виховного процесу відповідно до законів України «Про 

вищу освіту», «Про освіту»та «Про  наукову і науково-технічну діяльність». 

Особливо приділялася увага розширенню міжнародної співпраці, оновленню та 
наповненню навчальних програм, навчальних дисциплін та практик якісно 

новим змістом і покращенню системи сприяння  працевлаштуванню 

випускників.  

В університеті працює автоматизована бібліотечно-інформаційна система  
«УФД/Бібліотека», впроваджується система внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти, працює постійна комісія 
моніторингу якості освіти, закуплено програмне забезпечення «Антиплагіат» та 
програмне забезпечення виготовлення навчальних документів Education, для 
бухгалтерії – ІС бухгалтерія, антивірусне забезпечення НОД 32.  

У 2018 році придбано: 11 системних блоків, 5 ноутбуків, 1 проектор View 

Sonic, мініцентрифуга лабораторна Microspir – 1 шт., бокс для стерильних робіт 
ВДНК/РНК – 1 шт., термошейкер для пробірок – 1 шт., мініцентрифуга вартекс 

– 1 шт., повноколірний зорово-моторний аналізатор – 1 шт., багато-

функціональний пристрій – 4 шт., інтерактивна дошка – 1 шт., телевізор Vinga  

– 1 шт., телевізор LED 55 – 1 шт. 
 

За звітний період працівниками відділу з метою інформаційного 

забезпечення студентів, професорсько-викладацького складу та науково-

педагогічних працівників вишу на офіційному сайті ЛДУФК (ldufk.edu.ua) 

постійно висвітлюється інформація навчального, методичного і наукового 

характеру та анонси і програми проведення загально університетських заходів, 

запрошуються працівники засобів масової інформації для висвітлення життя 
вишу та університетських подій.  

На сайті постійно оновлюються новини про досягнення наших студентів  

та аспірантів в предметних олімпіадах, наукових конференціях та наукових 

проектах, а також студентів-спортсменів та випускників університету в 

змаганнях обласного всеукраїнського та міжнародного рівнів.  

Ведеться регулярне оновлення та наповнення інформацією всіх розділів 

сайту. Фахівці відділу беруть інтерв’ю у викладачів, спортсменів та студентів 

університету. 
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Інформація про навчальні, спортивні, наукові та інші досягнення ЛДУФК 

всебічно і регулярно 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 періодичних виданнях «Високий 

Замок», «Експрес», «Львівська пошта», «Спортивка»; на сайтах інформаційних 

агенцій ZІК (www.zik.com.ua), Захід-НЕТ (www.zaxid.net), Гал-

ІНФО(http://galinfo.com.ua), Вголос (http://vgolos.com.ua), «Галичина 
спортивна» (www.galsports.com), «Львівська газета» https://www.(gazeta.lviv.ua) 

«Твоє місто», а також на телеканалах ZІК, ТРК «Львів», НТА, ТРК «Люкс», 

«Перший західний» та «Правда тут - Львів». 

Здійснювалися висвітлення та відстеження інформації в засобах масової 
комунікації про наукові і спортивні досягнення студентів, аспірантів, 

викладачів та працівників ЛДУФК і заходи, що відбувалися в університеті. 
Підготовано стенди, буклети, банери, флаєри та інформаційні матеріали 

про умови навчання у ЛДУФК. Розміщено профорієнтаційні матеріали у 

довідниках для абітурієнтів «Сучасна освіта», «Все місто», «Довідник вищих та 
професійних навчальних закладів України», «Довідник абітурієнта України», а 
також у газетах «Львівська пошта» і «Газета в дорогу» та на сайтах інтернет- 
довідників. 

Проводиться робота для підняття рейтингу ЛДУФК, а саме переписка з 
нашими партнерами та спортивними федераціями з пропозицією співпраці. 

Фахівці  відділу підготували інформаційні матеріали для VII міжнародної 
виставки «Вища освіта 2018» та приймали у ній участь. 

Відділ підтримує зв’язки з обласними управліннями освіти і науки, 

управлінням охорони здоров’я, управлінням молоді та спорту, туризму, 

районними відділами освіти, реабілітаційними центрами, фізкультурно-

спортивними товариствами, щодо вакантних посад фахівців з фізичного 

виховання та спорту, фізичної терапії та туризму для майбутнього 

працевлаштування випускників. Інформація про вакансії постійно розміщується 
на дошці оголошень факультетів і на сайті університету. 

 

Науково-дослідна робота у 2018 р. здійснювалась згідно тематичних 

планів НДР, затверджених Міністерством освіти і науки України (1 тема),  
керівник проф. Борецький Ю.Р. «Створення неінвазивного комплексного 

підходу для оцінки адекватності фізичних навантажень у фізичній реабілітації 
та спорті» (прикладне дослідження 2018-2019рр.), 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.  
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Було успішно проведене дослідження з тестування випливу на 
функціональний стан спортсменів продукції компанії «Чен Бейтар Хашкаот» 

(Ізраїль). Обсяг фінансування проекту склав 140 тисяч гривень. 
На основі проведених наукових досліджень працівники університету, 

аспіранти та студенти опублікували 768 праць, у т.ч. : 

монографій – 16; 

навчальних посібників – 16; 

розділів у монографіях – 8; 

розділів у навчальних посібниках – 1;  

методичних посібників (рекомендації) – 23; 

наукових статей, всього –  472: 

- у закордонних виданнях –  81 (з них 32 у виданнях, що 

індексуються у науковометричній базі Scopus); 

- у фахових виданнях –  191; 

- в інших виданнях –  164; 

- за участі студентів: самостійно – 11; у співавторстві з науковим 

керівником (-ками) –  25; 

тези, всього –  232: 

- у закордонних виданнях – 78; 

- в інших виданнях – 154; 

- за участі студентів, магістрантів самостійно –  19; 

автореферати – 11; 

патенти –  3: 

В університеті проведено 11 наукових та науково-практичних заходів: 

1. VI Міжнародну конференцію з освіти, науки і спорту (Ірак, Іран, 

Йорданія, Казахстан, США, Польща, Румунія, Туреччина, Україна). 
стендова доповідь, представлена колективом авторів на чолі з директором 

НДІ університету Андрієм Власовим на тему «Системний підхід у 

математичному моделюванні об’єктів та процесів спортивної діяльності» 

була визнана журі як краща і відзначена окремим дипломом. Премією 

імені Ахмета Хамді Тургута у номінації «Культура і мистецтво» було 

відзначено доктора історичних наук, професора, професора кафедри 

хореографії і мистецтвознавства Дмитра Білого. 

2. XI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації 
рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» (Білорусь, Польща, 
Німеччина, Україна). 

3. ХХІІІ Міжнародну наукову конференцію ,,Моделювання складних систем 

в області фізичного виховання і спорту та інформаційні технології” 

(Угорщина, Польща, Україна). 
4. XХIІ Міжнародну наукову конференцію „Молода спортивна наука 

України” (Лівія, Польща, Сирія, Україна). 
5. 71-у наукову конференцію викладачів Львівського державного 

університету фізичної культури. 

6. 70-у наукову конференцію студентів Львівського державного 

університету фізичної культури. 
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7.  День студентської науки. 

8.  Конкурс студентських наукових праць. 
9.  Всеукраїнську студентську олімпіаду ,,Фітнес” – ІІ тур. 

10.Наукову конференцію аспірантів та здобувачів молодших курсів. 

11. Наукову конференцію аспірантів та здобувачів випускних курсів.  

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти Львівського 

державного університету фізичної культури упродовж 2018 р. взяли участь у 41 

науковій і науково-практичній конференції і симпозіумі регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів, на яких виголосили 267 доповідей. 

За результатами НДР у 2018 р. зроблено 34 впроваджень у практику, що 

підтверджено актами. 

Провідні фахівці університету (І. Заневський, Ю. Бріскін, А. Власов, 

Б.Виноградський, О.Стефанишин, О.Зіньків, В.Конестяпін, Я. Свищ 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 2018 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 відділ аспірантури та докторантури: 

Станом на 01.11.2018 р. у відділі аспірантури та докторантури навчається 
48 аспірантів, в тому числі 2 іноземці (Лівія і Ліван) та 5 докторантів. 

У поточному році закінчили навчання в докторантурі 5 випускників. При 

цьому достроково захистила дисертацію докторантка Одинець Т.Є.  Якісна 
успішність складає 40%. 

Здійснено набір в докторантуру на конкурсній основі за спеціальностями: 

017 – Фізична культура і спорт (Власов А.П.); 227 – Фізична терапія та 
ерготерапія (Гузій О.В.). 

У 2018 році закінчили аспірантуру 7 випускників. Успішно завершив 

навчання, пройшовши попередній розгляд дисертаційної роботи  1 аспірант –

Кучер П.В. Якісна успішність аспірантів у 2018 році склала  14%. 

Після успішного завершення аспірантури працевлаштовано в університеті 
2 випускників. 

Здійснено набір в аспірантуру на конкурсній основі 21 особи за 
спеціальностями:  

� 017 – Фізична культура і спорт – 12 осіб, з низ 4 денної та 8 заочної 
форми навчання;  

� 014.11 – Середня освіта (фізична культура) – 2 особи, з них 1 – денної 
та 1 – вечірньої форми навчання; 

� 227 – Фізична терапія та ерготерапія – 5 осіб, з них 3 – денної та 2 – 

заочної форми навчання; 
� 242 – Туризм – 2 особи денної форми навчання. 

Науково-педагогічні працівники університету Данилевич М.В., Левків В.І., 
Кухтій А.О., Руденко Р.Є., Чеховська Л.Я., Криштанович С.В., працюють над 
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докторськими дисертаціями без відриву від роботи. Доцент кафедри 

української та іноземних мов  Романчук О.В. є докторанткою Дрогобицького 

державного педагогічного університету ім. Івана Франка, доцент кафедри 

туризму Голод А.П. успішно захистив докторську дисертацію. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 10 засідань, 2 - із 
захисту докторських і 8 - із захисту кандидатських дисертацій. 

В складі експертної комісії з фізичного виховання і спорту департаменту 

атестації кадрів МОН України працювали професори Єдинак Г.А. і Пітин М.П. 

У складі Наукової ради Міністерства освіти і науки України працювали 

професори Борецький Ю.Р. та  Виноградський Б.А.  

Проф. Борецький Ю.Р. був обраний на конкурсній основі членом наукової 
ради Національного фонду досліджень України. 

Упродовж 2018 року: 

� Кандидатами наук стали 5 викладачів та випускників аспірантури:  

Тимочко-Волошин Р.І., Назаркевич Л.І., Нерода Н., Смирновський С.Б., 

Чеховська М.Я. Пройшли захист у спеціалізованій вченій раді викладачі: 
Ільницький І. та Литвинець А.  

� Вчене звання «професор» присуджено 1 викладачу: Сидорку О.Ю. 

� Вчене звання «доцент» присуджено 2 викладачам: Осадціву Т.П., 

Сороколіт Н.С.  

У 2018 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).  
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 31-м вищим навчальним закладом 

та організаціями іноземних країн (Білорусі, Польщі, Словаччини, Туреччини, 

Угорщини). 

В науково-дослідному інституті  працює 6 працівників. Ними 

опубліковано:  

наукових  статей –  41 (з них: у закордонних виданнях – 17; у фахових 

виданнях – 15), тез – 9 (з них у закордонних виданнях – 7). 

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 
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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. 

 

Завершено процес акредитації 1-го освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальностей «014 Середня освіта (Здоров’я людини)», «014 Середня освіта 
(Фізична культура)», «024 Хореографія», «017 Фізична культура і спорт», «242 

Туризм» та 2-го освітнього ступеня «магістр» спеціальностей «014 Середня 
освіта (Фізична культура)», «014 Середня освіта (Здоров’я людини)», «017 

Фізична культура і спорт», «242 Туризм». 

Розширено ліцензійний обсяг спеціальностей «017 Фізична культура і 
спорт»,  «014 Середня освіта (Фізична культура) ступінь «магістра». 

Загальний ліцензійний обсяг підготовки фахівців університету за першим 

бакалаврським ступенем для стаціонару складає 1360 осіб, другим 

магістерським  ступенем складає 1020 осіб та третім освітньо-науковим складає 
59 осіб. Здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
акредитованими спеціальностямив межах ліцензованих обсягів відповідних 

спеціальностей, а також підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 

спеціальностями - 1200 осіб. 

У 2018 році університет здійснив випуск фахівців ступеня «бакалавр» та 
«магістр»та ОКР «спеціаліст». Базову вищу освіту здобули 322 особи 

стаціонарної форми навчання та 195 осіб заочної форми навчання. Повну вищу 

освіту здобули: 1 особа ОКР «спеціаліст» стаціонарної форми навчання та 31 - 

заочної форми навчання, 265 осіб ступеня «магістр» стаціонарної форми 

навчан-ня та 143 особи заочної форми навчання. Другу вищу освіту здобули 31 

особа. 
Відповідно до наказу МОН № 47 від 26.01.2015 р. у 2016 р. проводилася 

робота з корекції навчальних планів ступеня «бакалавр»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. 

Зменшено навчальне 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, спортивного менеджменту, психології спорту, а також для 
туристичної галузі, зокрема в сфері спортивного туризму та спеціальностей 

готельно-ресторанної справи, менеджменту, з цією метою проводяться 
необхідні організаційні та науково-методичні заходи.  

Здійснюється постійний процес підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників шляхом стажування у провідних ЗВО України та за 
кордоном. 
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Вступна кампанія 2018 року відрізнялася від попередніх років тим, що 

вступ на спеціальності на основі повної загальної середньої освіти – (ПЗСО) 

відбувався на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 
(ЗНО) 2016-2018 років. 

Діяльність приймальної комісії (ПК) університету регламентується 
щорічними Умовами прийому до вищих навчальних закладів, Правилами 

прийому, Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними 

документами. 

Провадження освітньої діяльності у Львівському державному університеті 
фізичної культури здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і 
науки. 

Загалом у 2018 році до ЛДУФК було подано 3226 заяв на різні 
спеціальності. 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на денну форму на 
спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) зараховано: 

держзамовлення – 21, контракт – 16. Разом – 37 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму на 
спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
зараховано:держзамовлення – 4, контракт – 4. Разом – 8 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 
заочну форму на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 4. Разом – 4 студента. 

На освітній ступінь «Бакалавр» на основі базової вищої освіти на заочну 

форму (контракт) на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
зараховано:2 студента. 

На здобуття ступеня «Магістр»на денну форму на спеціальність 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) зараховано: держзамовлення – 44, контракт 
– 2. Разом – 46 студентів. 

На здобуття ступеня «Магістр»на заочну форму на спеціальність 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) зараховано:держзамовлення – 9, контракт – 

15. Разом – 24 студента. 
017 Фізична культура і спорт 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на денну форму на 
спеціальність 017 Фізична культура і спорт зараховано: держзамовлення – 150, 

контракт – 29. Разом – 179 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму на 
спеціальність 017 Фізична культура і спорт зараховано: держзамовлення – 5, 

контракт – 34. Разом – 39 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 
денну форму на спеціальність 017 Фізична культура і спорт зараховано: 

держзамовлення – 20, контракт – 2. Разом – 22 студента. 
На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 

заочну форму на спеціальність 017 Фізична культура і спорт зараховано : 

держзамовлення – 6, контракт – 5. Разом – 11 студентів. 
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На освітній ступінь «Бакалавр» на основі базової вищої освіти на заочну 

форму (контракт) на спеціальність 017 Фізична культура і спорт зараховано: 15 

студентів. 

На здобуття ступеня «Магістр»на денну форму на спеціальність 017 

Фізична культура і спорт зараховано: держзамовлення – 52, контракт – 1. Разом 

– 53 студентів. 

На здобуття ступеня «Магістр»на заочну форму на спеціальність 017 

Фізична культура і спорт зараховано: держзамовлення – 7, контракт – 35. Разом 

– 42 студента. 
024 Хореографія 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на денну форму на 
спеціальність 024 Хореографіязараховано: держзамовлення – 2, контракт – 6. 

Разом – 8 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму на 
спеціальність 024Хореографія зараховано: держзамовлення – 0, контракт –7. 

Разом –7 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 
денну форму на спеціальність 024 Хореографія зараховано: держзамовлення –2, 

контракт – 0. Разом –2 студента. 
На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 

заочну форму на спеціальність 024 Хореографія зараховано: держзамовлення – 

0, контракт –4. Разом – 4 студента. 
На освітній ступінь «Бакалавр» на основі базової вищої освіти на заочну 

форму (контракт) на спеціальність 024 Хореографія зараховано: 3 студента. 
На здобуття ступеня «Магістр» на денну форму на спеціальність 024 

Хореографія зараховано: держзамовлення – 6, контракт – 6. Разом – 12 

студентів. 

073 Менеджмент 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на денну форму на 
спеціальність 073 Менеджмент зараховано: держзамовлення –5, контракт – 23. 

Разом – 28 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму на 
спеціальність 073 Менеджмент зараховано: держзамовлення – 0, контракт –1. 

Разом –1 студент. 
227 Фізична терапія та ерготерапія 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на денну форму на 
спеціальність 227 Фізична терапія та ерготерапія зараховано: держзамовлення – 

27, контракт – 30. Разом – 57 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму на 
спеціальність 227 Фізична терапія та ерготерапія зараховано: держзамовлення – 

12, контракт – 3. Разом – 15 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 
денну форму на спеціальність 227 Фізична терапія та ерготерапія зараховано: 

держзамовлення – 20, контракт – 4. Разом – 24 студента. 
На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 
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заочну форму на спеціальність 227 Фізична терапія та ерготерапія зараховано: 

держзамовлення – 13, контракт – 73. Разом – 86 студентів. 

На освітній ступінь «Бакалавр» на основі базової вищої освіти на заочну 

форму (контракт) на спеціальність 227 Фізична терапія та ерготерапія 
зараховано: 10 студентів. 

На здобуття ступеня «Магістр»на денну форму на спеціальність 227 

Фізична терапія та ерготерапія зараховано: держзамовлення – 35, контракт – 16. 

Разом – 51 студентів. 

На здобуття ступеня «Магістр»на заочну форму на спеціальність 227 

Фізична терапія та ерготерапія зараховано: держзамовлення – 0, контракт – 60. 

Разом – 60 студентів. 

241 Готельно-ресторанна справа 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на денну форму на 
спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа зараховано: держзамовлення – 6, 

контракт – 38. Разом – 44 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму на 
спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа зараховано: держзамовлення – 0, 

контракт – 1. Разом – 1 студент. 
На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 

денну форму на спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа зараховано: 

держзамовлення – 0, контракт – 2. Разом – 2 студента. 
На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 

заочну форму на спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа зараховано: 

держзамовлення – 0, контракт – 2. Разом – 2 студента. 
242 Туризм 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на денну форму на 
спеціальність 242 Туризм зараховано: держзамовлення – 5, контракт – 42. Разом 

– 47 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО на заочну форму на 
спеціальність 242 Туризм зараховано: держзамовлення – 3, контракт – 4. Разом 

– 7 студентів. 

На здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 
заочну форму на спеціальність 242 Туризм зараховано: держзамовлення – 0, 

контракт – 3. Разом – 3 студента. 
На здобуття ступеня «Магістр»на денну форму на спеціальність 242 

Туризм зараховано: держзамовлення – 15, контракт – 0. Разом – 15 студентів. 

Загалом у 2018 році до ЛДУФК було зараховано 953 студента (з них 467 на 
держзамовлення та 486 на контракт).  

Конкурсна ситуація прийому на навчання за ОКР «Бакалавр» на 

основі ПЗСО наступна: 

на спеціальність 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» – подано: 

• 313 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 80; 

держзамовлення – 1-30, загальний конкурс – 3,91 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 10,43 особи на місце); 
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• 57 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 60; 

держзамовлення – 1-5, загальний конкурс – 0,95 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 11,4 осіб на місце). 

на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» – подано: 

• 587 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 350; 

держзамовлення – 130, загальний конкурс – 1,67 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 4,52 осіб на місце); 

• 113 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 50; 

держзамовлення – 5, загальний конкурс – 2,26 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 22,6 осіб на місце). 

на спеціальність 024 «Хореографія» – подано: 

• 29 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 40; 

держзамовлення – -, загальний конкурс - 0,725 осіб на місце); 
• 15 заяв на заочну форму (ліцензований обсяг – 15; держзамовлення – -, 

загальний конкурс – 1 осіб на місце). 
на спеціальність 073 «Менеджмент» – подано: 

• 240 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 55; 

держзамовлення – 1-10, загальний конкурс – 4,36 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця –24 осіб на місце); 

• 15 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 15; 

держзамовлення – 1-5, загальний конкурс – 1 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 3 особи на місце). 

на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» – подано: 

• 175 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 80; 

держзамовлення – 1-30, загальний конкурс – 2,19 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця –5,83 осіб на місце); 

• 34 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 20; 

держзамовлення – 1-14, загальний конкурс – 1,7 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 2,43 осіб на місце). 

на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» – подано: 

• 363 заяви на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 80; 

держзамовлення – 1-10, загальний конкурс - 4,58 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 36,3 осіб на місце); 

• 17 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 10; 

держзамовлення – 1-10, загальний конкурс – 1,7 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 1,7 осіб на місце). 

на спеціальність 242 «Туризм» – подано: 

• 450 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 140; 

держзамовлення – 1-20, загальний конкурс – 3,21 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 22,5 осіб на місце); 

• 20 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 40; 

держзамовлення – 1-5, загальний конкурс – 0,5 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 4 осіб на місце). 
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Прийом на навчання за ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст» згідно правил прийому до Університету здійснювався на 
конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування. 

Конкурсна ситуація за ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст» наступна: 

на спеціальність 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» – прийнято: 

• 10 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 20; 

держзамовлення – -,загальний конкурс  – 0,5 осіб на місце); 
• 10 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 20; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 0,5 осіб на місце). 
на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» – прийнято: 

• 27 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 50; 

держзамовлення – 20, загальний конкурс – 0,54 особи на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 1,35 осіб на місце); 

• 18 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 20; 

держзамовлення – 5, загальний конкурс – 0,9 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 3,6 осіб на місце); 

на спеціальність 024 «Хореографія»– прийнято: 

• 2 заяви на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 10; 

держзамовлення – 2, загальний конкурс – 0,2 особи на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 1 особа на місце); 

• 7 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 5; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 1,4 осіб на місце); 
на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»– прийнято: 

• 31 заява на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 25; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 1,24 осіб на місце); 
• 95 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 75; 

держзамовлення – 3, загальний конкурс – 1,27 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 31,67 осіб на місце); 

на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» – прийнято: 

• 3 заяви на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 5; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 0,6 осіб на місце); 
• 2 заяви на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 5; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 0,4 осіб на місце). 
на спеціальність 242 «Туризм» – прийнято: 

• 2 заяви на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 10; 

держзамовлення – -,загальний конкурс – 0,2 осіб на місце); 
• 3 заяви на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 10; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 0,3 осіб на місце). 

Конкурсна ситуація за ОКР «Бакалавр» на основі базової вищої 
освіти (заочна форма навчання) наступна: 

на спеціальність 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» – прийнято: 
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• 6 заяв (ліцензований обсяг – 20; загальний конкурс – 0,3 осіб на місце); 
на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» – прийнято: 

• 19 заяв на (ліцензований обсяг – 30; загальний конкурс – 0,63 осіб на 
місце); 

на спеціальність 024 «Хореографія»– прийнято: 

• 3 заяви (ліцензований обсяг – 5; загальний конкурс – 0,6 осіб на місце); 
на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»– прийнято: 

• 17 заяв на (ліцензований обсяг – 10; загальний конкурс – 1,7 осіб на 
місце). 

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами «Магістр» 

згідно правил прийому до Університету здійснювався на конкурсній основі за 
результатами фахових вступних випробувань та іноземної мови. 

Конкурсна ситуація за ОПП «Магістр» наступна: 

на спеціальність 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» – прийнято: 

• 60 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 130; 

держзамовлення – 44, загальний конкурс – 0,46 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 1,36 осіб на місце); 

• 43 заяви на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 70; 

держзамовлення – 9, загальний конкурс – 0,61 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 4,78 осіб на місце). 

на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» – прийнято: 

• 110 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 400; 

держзамовлення – 52, загальний конкурс – 0,28 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 2,12 осіб на місце); 

• 60 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 100; 

держзамовлення – 6, загальний конкурс – 0,6 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 10 осіб на місце). 

на спеціальність 024 «Хореографія»– прийнято: 

• 16 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 20; 

держзамовлення – 6, загальний конкурс – 0,8 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 2,67 осіб на місце). 

на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»– прийнято: 

• 75 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 100; 

держзамовлення – 34, загальний конкурс – 0,75 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця –  2,21 особа на місце); 

• 89 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 100; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 0,89 осіб на місце). 
на спеціальність 242 «Туризм» – прийнято: 

• 35 заяв на денну форму навчання (ліцензований обсяг – 75; 

держзамовлення – 12, загальний конкурс – 0,47 осіб на місце; конкурс на 
бюджетні місця – 2,92 особи на місце); 

• 5 заяв на заочну форму навчання (ліцензований обсяг – 25; 

держзамовлення – -, загальний конкурс – 0,2 особи на місце). 
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Середній конкурс на державне замовлення склав 6,9 абітурієнта на 1 

місце. 
 

Навчально-виховний процес в університеті здійснюють 42 професори, 

доктори наук, 149 кандидатів наук, доцентів, 51 майстрів спорту та 5 майстрів 

спорту міжнародного класу, 29 відмінників освіти, 3 заслужених працівників 

освіти України, 18 заслужених працівників фізичної культури і спорту, 4 

заслужених діячів науки і техніки України, 11 заслужених тренерів України, 1 

заслужений вчитель України, 1 заслужений працівник культури України, 1 

заслужений лікар України, 1 заслужений економіст України, 1 заслужений діяч 

мистецтв України.   

 

Працівники редакційно-видавничого відділу упродовж року опрацювали  

усього 45 видань  

загальним обсягом 4557 аркушів авторського рукопису,  

що становить 189,88 обліково-видавничих аркушів.  

А саме: 
• 7 навчальних посібників; 

• 2 навчально-методичних посібники; 

• 1 курс лекцій; 

• 5 методичних посібники; 

• 2 довідкових видання; 
• 1 нормативне видання; 
• 9 монографій; 

• 4 збірники матеріалів/тез конференцій; 

• 11 авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидата (9) і доктора (2) 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.  
Цього року 41 видання вийшло друком. 

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. 

Для підвищення вебометричного рейтингу Університету за допомогою 

розширення присутності у веб-просторі, цитованості сторінок веб-сайту, 

відкритості ресурсів у мережі Facebook активно функціонує сторінка 
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редакційно-видавничого відділу. 

За матеріалами науково-практичного семінару «Культура наукових 

видань» (м. Київ, 28 лютого 2018 р., «Книжкова палата України імені Івана 
Федорова») підготовано інструкцію з підготовки і видання монографій 

відповідно до міжнародних норм. 

Працівники відділу відвідали заняття Школи редагування від LITOSVITA 

(м. Львів, 21–22 квітня 2018 р.), підвищивши кваліфікацію з володіння 
практичним інструментарієм літературного редагування, роботи з мовою і 
стилістикою тексту. 

Відділ продовжує співпрацю з такими видавництвами: 

•••• «ТАІС» (колишнє 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; 

• українським відділенням кафедри філології 
Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; 

• кафедрою української філології  

Інституту славістики та балтистики гуманітарного факультету 

Університету імені Лоранда Етвеша (м. Будапешт, Угорщина; 

• кафедрою української філології  

Інституту славістики гуманітарного факультету  

Сегедського університету (м. Сегед, Угорщина); 

• кафедрою української мови та культури  

Ніредьгазького університету (м. Ніредьгаза, Угорщина).  

Звіт підготовано на основі записів у журналі реєстрації замовлень 
редакційно-видавничих робіт і квартальних та піврічних звітів, поданих до 

Книжкової палати і Держкомтелерадіо України. 

 

Критеріями діяльності бібліотеки у 2018 році були: бібліотечна робота – 

обслуговування користувачів, надання інформації на основі оперативності, 
відкритості та комфортності; якість – ефективне обслуговування з широким 
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спектром надання електронних документів та послуг;відкритість – підтримка 
принципів академічної доброчесності, відкритості та доступності до 

інформаційних документів; різноманітність – формування різних видів своїх 

колекцій з урахуванням запитів користувачів; впровадження інновацій. 

 Основні технологічні процеси визначали: надходження документів та їх 

опрацювання; формування довідково-пошукового апарату, в т. ч. електронного; 

організація та збереження фонду; переведення книжкового фонду на систему 

класифікації УДК; надання сучасних інформаційно-бібліотечних послуг. 
Традиційними показниками роботи бібліотеки у 2018 році залишалися: 

кількість користувачів, відвідування та книговидача. За звітний період 

обслуговування читачів бібліотеки здійснювалося в абонементі, 3 читальних 

залах (кількість посадкових місць – 100), через електронний репозитарій, 

електронний каталог, сторінку бібліотеки на сайті університету. 

Формування фонду бібліотеки складалося з двох взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих частин: базового документного фонду та електронного 

контенту навчальної, наукової, спортивної інформації тощо. Пріоритетним 

напрямом у 2018 році бібліотека визначала формування електронного фонду, 

який у подальшому сприятиме підвищенню якості освітніх послуг, 
забезпеченню гнучкості навчального процесу та освітньої системи загалом. 

Довідково-інформаційна та науково-бібліографічна робота охоплювала 
такі напрямки як виконання довідок, у т. ч. електронних; бібліографічне 
інформування та консультування; експонування книжкових та віртуальних 

виставок; створення бібліографічної продукції – науково-допоміжних та 
біобібліографічних покажчиків, персоніфікованих видань, рекомендаційних 

списків літератури за тематикою навчальних дисциплін; редагування 
бібліографічних списків та посилань та інформаційні джерела; проведення 
занять з інформаційної культури; індексування за УДК, надання авторських 

знаків. 

Матеріально-технічна база залишилася на рівні попередніх років: для 
самостійної роботи студенти використовували 2 комп’ютери (читальна зала № 

2); працівники – 8 комп’ютерів, 2 багатофункціональні пристрої, 5 сканерів. 

Роботу комп’ютерів забезпечували ліцензійні програмні продукти: 

УФД/Бібліотека, Microsoft Windows 2010, FineReader 12, програмне 
забезпечення DSpace.  

Бібліотека здійснювала бібліометричний моніторинг наукометричних 

показників університету та публікаційної активності науковців з постійним 

оновленням відомостей на сайті університету.  

                      

В університеті створені належні передумови для реалізації виховного 

напрямку діяльності вишу. Функціонує інститут кураторства. Діє студентське 
самоврядування та студентський профспілковий комітет. Виховна робота 
здійснюється на трьох рівнях: кафедральному, факультетському та 
загальноуніверситетському. 

Основна діяльність за напрямком реалізується під час навчального процесу 

через виховну спрямованість основних навчальних дисциплін та 
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спеціалізованих курсів, предметом розгляду у яких є не лише загальна, а й 

спортивна етика, цінності та ідеали олімпізму. 

В університеті функціонує виставкова зала «Спорт і Місто: Людина. 
Суспільство. Ідеологія», присвячена історії спорту у Львові.  

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. 
Особливе місце серед ланок, що включені у виховний процес вишу, 

посідає «Театр спорту ЛДУФК», який має високі спортивні досягнення 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 2018 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; 

- Обласний творчий конкурс «Олімпійська писанка»; 

- Захід присвячений пам’яті Героїв України; 

- Традиційна легкоатлетична естафета «Вогонь пам’яті Героїв» 

- Святкова хода “Вишиванка – твій генетичний код” в рамках Всесвітнього 

дня вишиванки.  

- Фестиваль української патріотичної поезії та пісні «Сурми звитяги 

ЛДУФК»; 

- Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та Героя України, випускника 
університету Анатолія Жаловаги; 

- Розробка та виготовлення інформаційних стендів про розвиток фізичної 
культури  початку ХХ століття; 

- Відзначення Всесвітнього Дня туризму;  

- «День студента ЛДУФК» у рамках відзначення Всеукраїнського дня 
студента; 

- Відзначення 100-річчя Листопадового Чину і проголошення ЗУНР; 

- Зустріч з делегацією українців Канади – зірками світового хокею;  

- Андріївські вечорниці у ЛДУФК; 

Також у виші організовують відеопокази  для відзначення та вшанування 
актуальних подій в Україні (День Соборності України, День Гідності та 
Свободи України, День пам'яті жертв голодомору та ін.).  
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Представники студентського самоврядування та студентського 

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

Університет систематично відзначає студентів та викладачів за 
різноманітні творчі ініціативи та активну державотворчу громадянську 

позицію. 

 

Спортивна робота Львівського державного університету фізичної 
культури в зазначений період охоплювала підготовку та участь студентів, 

аспірантів, науково-педагогічних та інших працівників навчального закладу у 

внутрішньовишівських масових заходах, відомчих змаганнях обласного 

(Універсіада Львівщини-2018) і всеукраїнського (чемпіонати України серед 

ЗВО, студентські ліги) рівнях, а також у всеукраїнських та міжнародних 

офіційних змаганнях з видів спорту.  

Внутрішньовишівські спортивно-масові заходи проходили впродовж 2018 

року. Студенти брали участь у навчально-спортивних змаганнях з легкої 
атлетики, спортивної аеробіки, футболу, а також з української народної гри 

«гилка». Студенти і викладачі брали участь у змаганнях, що організовувалися 
спільно з підрозділами місцевого самоврядування та обласної влади з фізичної 
культури і спорту, зокрема: легкоатлетична естафета «Свято Героїв», 

Олімпійський день бігу, День фізичної культури і спорту. Також наші студенти 

брали активну участь у суддівстві та організації змагань різного рівня. 
Студенти ЛДУФК впродовж 2018 року брали участь в обласних 

змаганнях серед збірних команд закладів вищої освіти за програмою змагань 
«Універсіада Львівщини – 2018». Університет виставив команди у змаганнях з 
30 видів спорту.  

Гідно представляли наш університет студенти і на чемпіонатах України 

серед студентів, виборовши 1 місце у змаганнях з волейболу (жінки) і 
пауерліфтингу, 3 місце у змаганнях з баскетболу (жінки) та баскетболу 3х3 

(жінки), та посівши 4 місце у змаганнях з футболу (чоловіки). 

На всеукраїнських змаганнях найвищого рангу студенти й аспіранти 

неодноразово ставали на п’єдестал пошани. Серед успішних виступів 

спортсменів слід виділити наступні: Шустова Анастасія - багаторазова 
чемпіонка України з вільної боротьби; команда з водного поло, у складі якої 
виступають наші студенти Джура Орест, Куліков Ярослав стала чемпіонами 

України; успішно протягом року виступав і Кравчук Вадим (стрибки у висоту) 

стаючи чемпіоном як в особистому, так і в командному заліку. У нього у 

підсумку 5 золотих медалей. Також по золотій медалі у Желем Ігора (біг з 
перешкодами) та Назарук Артура (біг). У змаганнях з тенісу у парі 
Мартем`янова Анна виборола 1місце. Чемпіонами України у стрільбі з лука 
стали Антонова Ксенія, Букатевич Борис; у змаганнях з сучасного п`ятиборства 
– Балюк Дмитро (в особистому та командному заліку); з велоспорту – Білий 

Сергій, Чебанець Іван-Тадей; з тріатлону – Прийма Софія; з футболу – Петрик 

Анна. На найвищу сходинку п`єдесталу піднімалися Малищик Сергій і 
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Мазурчук Дарина у змаганнях з лижного двоборства та Стахів Ігор у змаганнях 

з санного спорту. Чемпіонами України стали Давидчук Ярослав з боротьби 

самбо; Фітель Богдан та Гладкий Віктор з пауерліфтингу. 

Хороші здобутки наших студентів і на міжнародному рівні. Радевич 

Віталій у складі студентської збірної команди України посів 3 місце на 
чемпіонат світу серед студентів з футзалу у Казахстані, а Баландін Артем 

виборов 2 срібні медалі на чемпіонаті світу серед студентів з веслування на 
байдарках і каное в Угорщині. 

На чемпіонатах Європи Шустова Анастасія (вільна боротьба) виборола 1 

місце, Гладкий Віктор (пауреліфтинг) – 1 місце, Фітель Богдан (пауреліфтинг) – 

2 місце, Давидчук Ярослав (боротьба самбо) – 3 місце.  
На етапах Кубка Європи перемогла Заставна Ірина (стрільба з лука). а 

Прийма Софія (тріатлон) виборола 3 місце. 
На чемпіонатах Європи серед молоді Ковальчук Ярослав (кіокушинкай 

карате) виборов 1 місце в «ката», а Лемішко Богдан і Палій Северин 

(кіокушинкай карате ) – 1 місце в «куміте» в різних вагових категоріях, Гоза 
Володимир (важка атлетика) – 3 місце, а Бабич Вікторія (баскетбол) посіла 7 

місце.  
На чемпіонатах світу Балюк Дмитро (сучасне п`ятиборство) виборов 1 

місце в командному і 3 місце в особистому заліку, Давидчук Ярослав (боротьба 
самбо) – 3 місце,  Шеремет Роман (стрільба з лука в приміщенні) зайняв 6 

місце, а Кукурудз Станіслав (спортивна акробатика, чоловіча двійка) – 7 місце. 
Учасниками міжнародних офіційних змагань були й інші студенти 

ЛДУФК: Журило Максим і Гавелко Юрій  (стрілба з лука), Голубка Петро 

(шахи), Гладиш Роман (велоспорт, омніум), Боднар Софія (вільна боротьба),  
Мазурчук Дарина (лижне двоборство), Книш Ольга (гірські лижі),  Собота 
Орест, Демчук Андрій, Стахів Ігор, Смага Олена та Гула Дарина (санний 

спорт). 
Цього року з 9 по 25 лютого у м. Пхьончхан (Південна Корея) 

відбувалися зимові Олімпійські ігри, на яких наш університет представляла 
студентка факультету спорту Книш Ольга (гірські лижі). Вона виступала у 

слаломі та супергіганті. 
За успішний результат на змаганнях спортивне звання Майстра спорту 

України присвоєно у 2018 році студентам:  Макурова Валерія (боротьба), 
Кравчук Тарас (дзюдо), Нос Андрій, Гангур Олександр (пауреліфтинг),  Джура 
Орест (водне поло), Ласійчук Богдан (хокей), Лемішко Богдан та Палій Северин 

(кіокушинкай). А звання МСУМК було присвоєно: Бірюковій Юлії (велоспорт), 
Шустовій Анастасії (вільна боротьба) та Шеремету Роману (стрільба з лука). 

Загалом виступи студентів ЛДУФК у 2018 році можна вважати 

успішними. За підсумками Всеукраїнського огляд-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України за 
2017/2018 навчальний рік Львівський державний університет фізичної культури 

імені Івана Боберського набрав 101624,79 очок. 
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Міжнародна діяльність університету впродовж 2018 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. 

Університет став переможцем конкурсу 2018 року за напрямом «Розвиток 

потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+» у 

проекті інноваційної реабілітаційної освіти. 

В рамках виконання угоди про співпрацю) в рамках ERASMUS + у 2018 

році в програмі обміну прийняли  участь студенти: 

• Карконоський Університет  в м. Єлена Гура два студенти 4 курсу 

ФФВ (Стефанишин Ольга) та ФТЕ та (Балух Марта); 
• Жешувський Університет, за програмою Zero grand, десять  

студентів 2 ФФВ (Лавринович Ання), 3 ФФВ (Сарабун Євген), 2 

ФТЕ (Шарко Тарас, Гнідець Ольга), 3 ФТЕ (Павленчик Софія, 
Ціздин Владислав), 4 ФТ (Марчук Анастасія, Барила Христина, 
Федунь Оксана, Гринчук Олена). 

Семеро науково-педагогічних працівників університету пройшли тижневе 
стажування в рамках програми ERASMUS + у Жешувському Університеті, а 
саме:  

• кафедра фізичної терапії – проф.. Вовканич А.С., доц. Білянський 

О.Ю., доц. Тимрук-Скоропад К.А. 

• кафедра економіки та менеджменту – док. Павленчик Н.Ф., доц.. 

Павленчик А.О. 

• кафедра фітнесу і рекреації – доц. Шевців У.С. 

• кафедра педагогіки та психології – док. Степанченко Н.І. 
Також Університет прийняв на стажування представників Карконоський 

Університет  в м. Єлена Гура: декана факультету фізичної терапії, док. Віолетту 

Палчевську та  завідуючого кафедрою фізичного виховання, док.  Яцека 
Фалкенберга, котрі провели для студентів ЛДУФК курс з рятування на воді.  

В рамках обміну студентами, у ЛДУФК семестр навчався студент-магістр 

фізичного виховання з Жешувського університету – Рафаль Едвард Бударж. 

На базі Університету було проведено 6 Міжнародну конференцію з науки, 

культури і спорту (6
th

 International Conference on Science, Culture and Sport), в 

котрій взяли участь представники університетів. 

На базі Університету було проведено дослідження з тестування впливу на 
функціональний стан спортсменів продукції ізраїльської компанії «Чен Бейтар 

Хашкаот». 

Студенти Університету пройшли літнє стажування в готелях Болгарії та 
Туреччини.  

У 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. 
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Навчання іноземних громадян: 

У 2018 р. на навчання прийнято іноземних громадянин з Росії, Лівану, 

Польщі, Ізраїлю, Нігерії, Анголи, Єгипту, Конго, Марокко. На даний час в 

університеті  навчаються тридцять два студента - іноземних громадянина та два 
аспіранти-іноземці.  

З метою розширення можливостей для навчання в університеті іноземних 

студентів за спеціальністю 227 – фізична терапія та ерготерапія розпочато 

навчання англійською мовою. В англомовній групі вчиться 8 студентів (6 

бакалаврів і 2 магістри). 

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

організаціями.  

 

Фінансово-господарська діяльність  у 2018 році в університеті була 
зосереджена на роботі із заміни та оновлення бази, а саме: на вимогу державної 
програми з енергозбереження, розроблено енергетичні паспорти 4-х будівель 
університету, що дало можливість взяти участь у програмі “Вища освіта 
України” 

Головний корпус – пам’ятка  архітектури (вул. Костюшка,11) 

Виконано великий обсяг робіт із заміни електропроводки окремих 

приміщень. 
Відремонтовано приміщення  кафедри педагогіки та психології, каси та 

бухгалтерії, навчальних аудиторії №210 та  №320. 

Спортивний корпус – пам’ятка  архітектури (вул. Дудаєва,8) 

Виконано ремонт та заміну освітлення малого гімнастичного залу. 

Навчально-спортивний комплекс (вул. Черемшини,17) 

Завершується  реконструкція стадіону, а саме: влаштування бігових 

доріжок і секторів згідно вимог міжнародних асоціації легкоатлетичних 

федерацій  з подальшою сертифікацією.  

Розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво 50-ти 

метрового басейну на 10 доріжок. 

Відремонтовано вхід на територію НСК з боку вулиці Личаківської. 
Завершується заміна вікон та дверей  на металопластикові у приміщенні 

манежу. 

Відремонтовані приміщення кафедри анатомії і фізіології, фехтування, 
навчальних аудиторій, коридорів та сходових кліток.  

Гуртожиток №2 (вул. Таджицька,19) 

Ремонтні роботи не проводились у зв’язку з перспективою виконання 
реконструкції гуртожитку. 

Гуртожиток №3 (вул. Під Голоском,25) 

Розроблено кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі та 
заміну вікон та дверей на енергозберігаючі. 

Проводяться постійні ремонти аварійних ділянок систем водопостачання, 
водовідведення, електромереж. 

Відремонтовано 7 житлових кімнат гуртожитку. 
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Витрати за звітний 2018 рік ЛДУФК становили: 

По бюджетному фінансуванню – 60.029,0 тис. грн., в тому числі: 
- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 46811,756 тис. грн.; 

- стипендія – 9312,353 тис. грн.; в тому числі: 
стипендія аспірантам – 1877,253 тис.грн.; 

академ.стипендія – 7435,100 тис.грн.; 

-    крім бюджетного фінансування  - соц.виплати (дітям-сиротам та іншим 

з фонду соціального захисту) – 1865,7 тис.грн.; 

- комунальні витрати – 2654,8 тис. грн.; 

- матеріали, харчування, одяг дітей-сиріт – 842,1 тис. грн. 

Наука (заробітна плата і нарахування на зарплату) - 408,0 тис. грн. 

По позабюджетних коштах – 18410,0 тис.  грн., в тому числі: 
- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 11300,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт, послуги, інвентар, матеріали – 3400,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт – 740,0 тис. грн.; 

- обладнання та бібліотечний фонд – 700,0 тис. грн.; 

- комунальні витрати – 1350,0 тис. грн.; 

- відрядження – 220,0 тис. грн.; 

- харчування (їдальня), інші видатки, медикаменти – 700,0 тис.грн. 

Станом на 01.01. 2019 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 2018 році виконані. 
 

Науково-педагогічна та громадська робота ректора за 2018 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. 

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 членом спеціалізованої вченої ради ЛДУФК Д 35.829.01 із захисту  

дисертацій за спеціальностями олімпійський та професійний спорт, фізичне 
виховання, фізична реабілітація. Підготована до захисту докторська дисертація          
М.В. Данилевич, де Є.Н. Приступа був науковим консультантом. 

2018 року доповідав на 2  міжнародних конференціях. 

Систематично виступав у засобах масової інформації з питань здорового 

способу життя, системи рекреаційної діяльності, основ олімпійського, 

професійного та спорту інвалідів. 

Упродовж 2018 року також брав участь у роботі колегії управління 
фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, а 
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також у діяльності Львівського обласного відділення НОК України, де обраний 

заступником голови.  

Є.Н. Приступа  у 2018 році виконував функції керівника відокремленого 

підрозділу Студентської Спортивної Спілки України у Львівській області. 
У 2018 році опублікував: 

1. Приступа Є. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації / Євген 

Приступа, Мирослава Данилевич // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. 

Серія: Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. пр.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 

1(42), ч. 2. – С. 359–363.  

2. Комп’ютерна програма „ДПМ”: моніторинг рівнів сформованості 
готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-

оздоровчої діяльності : а. с. № 79484 / Данилевич Мирослава Василівна, 
Приступа Євгеній Никодимович, Мельник Євгеній Ігорович. – Заявл. 01.06.18. 

3. Prystupa E. N. Innovations in the fitness of industry / Evgen N.Prystupa, 

Olga M. Zhdanova, Liubov Ya. Chekhovska // Nowoczesne technologie innowacyjne 

i informacyjne w rozwoju społeczenstwa. – Katowice, 2018. – S. 98–107. 

4. Prystupa Y. Mobile Applications for Attraction Young to Motor Activity / 

Yevgen Prystupa, Olga Zhdanova, Liubov Chekhovska // Using sports, culture, and 

social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International 

Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv, 2018. – 

Р. 314. 

5. Metalloproteinase-7 аs an early marker of lung damage among polymyositis 

and determatomyositis patients / V. Kmyta, E. Prystupa, L. Prystupa, A. Kovchun // 

Annals of the Rheumatic Diseases. – 2018. – Vol. 77, is. 2. – P. 1284. (Scopus) 

Ректор університету у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України щодо освітньої галузі, наказами, розпорядженнями, 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України та 
університету, Статутом університету, посадовою інструкцією та ін. 

Є. Н. Приступа є головним редактором наукового фахового збірника 
«Молода спортивна наука України», який зареєстровано в міжнародній базі 
даних Index Copernicus, а також науковим консультантом наукових журналів 

«Фізична активність, здоров'я, спорт» і «Спортивна наука України», а також 

членом редакційних колегій 3 наукових журналів в Україні та 1 – в Польщі. 
Нагороджений  Подякою Національного олімпійського комітету України, 

та цінним подарунком Львівської обласної ради на День працівника фізичної 
культури і спорту.   

 

 

Ректор       Є.Н. Приступа  


