ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО
(ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 527865 від 06.01.2015 р.)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ, ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
І ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

Університет має IV рівень акредитації і готує фахівців
Галузей знань: 01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво», 07 «Управління
та адміністрування», 22 «Охорона здоров’я, 24 «Сфера обслуговування».
Підготовка магістра на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста або магістра триває 1 рік 4 місяців на денній та на заочній формі навчання (крім
спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, на якій навчання триває 1 рік 10 місяців на
денній та на заочній формі навчання).
Зарахування здійснюється на конкурсній основі за спеціальностями:
Галузь знань

Спеціальність/
спеціалізація
014.11 Середня освіта
(Фізична культура)

Освіта/Педагогіка
017 Фізична культура і
спорт
Культура і мистецтво

024 Хореографія

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Охорона здоров’я

227 Фізична терапія,
ерготерапія

Сфера
обслуговування

241 Готельноресторанна справа

242 Туризм

Перелік вступних випробувань
 іспит з іноземної мови;
 фаховий іспит «Теорії та методики
фізичного виховання».
 іспит з іноземної мови;
 фаховий іспит «Теорія та методика
підготовки спортсменів».
 єдиний вступний іспит з іноземної мови
або (вступний іспит з іноземної мови*);
 фаховий іспит «Хореографія».
 єдиний вступний іспит з іноземної мови
або (вступний іспит з іноземної мови*);
 фаховий іспит «Менеджмент».
 єдиний вступний іспит з іноземної мови
або (вступний іспит з іноземної мови*);
 фаховий
іспит
«Фізична
терапія,
ерготерапія».
 єдиний вступний іспит з іноземної мови
або (вступний іспит з іноземної мови*);
 фаховий
іспит
«Готельно-ресторанна
справа».
 єдиний вступний іспит з іноземної мови
або (вступний іспит з іноземної мови*);
 фаховий іспит «Туризм».

* Вступний іспит з іноземної мови передбачений для вступників, яким надано таке право
згідно з розділом VIІ пунктом 7.5 Правил прийому.
Примітка. Детальна інформація див. Правила прийому – таблиця 1 та таблиця 4.
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Ступінь МАГІСТРА
Вступ на основі базової та повної вищої освіти

 Прийом заяв та документів проводиться на основі здобутого ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста та ступеня
магістра:
Зарахування проводиться:
 за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного іспиту (крім
спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»);
 за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного іспиту (тільки для
спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»).
 Прийом заяв та документів проводиться на основі здобутого ОКР спеціаліста та ступеня магістра на
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:
Зарахування проводиться:

 за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного іспиту (для всіх
спеціальностей).

І

Підготовка іноземних громадян

 за базовими акредитованими спеціальностями (вступний іспит).
Перелік документів які необхідні для вступу

 копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта або копія ID-картки та додаток до

С

неї);

 копія ідентифікаційного коду;
 копія документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень, або освітньо-кваліфікаційний рівень на
основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
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 сертифікат відповідного рівня єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови за 2020 р. для
спеціальностей: 024 «Хореографія», 073 «Менеджмент», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 241 «Готельноресторанна справа», 242 «Туризм»;







чотири кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;
медичну довідку за формою 086-о (окрім випускників ЛДУФК ім. Івана Боберського 2020 року);
ксерокопія приписного посвідчення або військового квитка;
документи, які підтверджують право вступника на пільги;
до університету зараховуються особи, які немають протипоказань за станом здоров’я до фізичних
навантажень (спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт»,
024 «Хореографія») та не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

 папка на зав’язку та два конверти по Україні із зворотною адресою.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету,
вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Програми творчих
http://www.ldufk.edu.ua.
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Строки вступної кампанії:

 реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови – з 12 травня до 5 червня (для
спеціальностей 024 Хореографія, 073 Менеджмент, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 241 Готельноресторанна справа, 242 Туризм);

 реєстрація електронних кабінетів вступників – з 1 серпня (для спеціальностей 024 Хореографія,
073 Менеджмент, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм);

 документи приймаються з 5 до 22 серпня (крім спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура),
017 Фізична культура і спорт);

Р

 документи приймаються з 10 до 22 серпня (для спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура),
017 Фізична культура і спорт);

 фахові вступні випробування проводяться з 5 по 26 серпня (для спеціальностей 024 Хореографія,
073 Менеджмент, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм);

А

 вступні іспити проводяться з 24 по 30 серпня (для спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура),
017 Фізична культура і спорт).

 на вакантні ліцензійні місця буде проводитись додатковий набір у період з 16 вересня по 2 жовтня.
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