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 ТА/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 бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) триває 4 роки
на денній та 5 років на заочній формі навчання.
Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі за спеціальностями:

Спеціальність
(освітня програма)

014.11 Середня освіта
(Фізична культура)
Фізична
культура і
спорт

Перелік конкурсних предметів

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або географія (на вибір)

Мінімальна
Вага
кількість балів
предметів
для допуску до
сертифікату
участі в
ЗНО
конкурсі
0,4
100
0,35
100
0,25
100

1. Українська мова та література

0,4

100

2. Біологія

0,35

100

0,25

120

0,4

100

0,35

100

0,25

120

0,2
0,3
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4

100
100
140
100
100
100
100
100

0,2

100

0,4
0,2
0,4
0,4
0,25
0,35

100
100
100
100
100
100

Фізична
017
Творчий
конкурс
(спортивна
культура
різних 3.
Фізична
спеціалізація)
культура груп населення
і спорт
Фітнес і
1. Українська мова та література
рекреація
2. Біологія
Фізична
реабілітація 3. Творчий конкурс
1. Українська мова та література
024 Хореографія
2. Історія України або біологія
3. Творчий конкурс
1. Українська мова та література
2. Математика
073 Менеджмент
3. Іноземна мова або географія (на вибір)
227 Фізична терапія,
1. Українська мова та література
ерготерапія
2. Біологія або хімія (на вибір)
(тільки денна форма
3. Фізика або математика (на вибір)
навчання)
1. Українська мова та література
241 Готельно-ресторанна
2. Іноземна мова
справа
3. Географія або математика (на вибір)
1. Українська мова та література
242 Туризм
2. Іноземна мова
3. Географія або математика (на вибір)
Примітка: 3-й предмет із запропонованого переліку – на вибір вступника.

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Б
А
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 заяви тільки в електронній формі (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за квотами);
 подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення, та визначити їх пріоритетність;
 кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб не обмежується;
 приймаються результати ЗНО за 2017-2020 роки, крім ЗНО з іноземних мов вони дійсні за 2018-2020 роки;
 право складати вступні іспити мають особи, яким надано таке право згідно Умов прийому 2020 року;
 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) та протипоказань щодо навчання за обраною спеціальністю.

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 особи, які вступають на основі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст,
зараховуються на скорочений термін навчання;
 особи, які вступають на неспоріднену спеціальність, зараховуються на скорочений термін навчання лише
за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 зарахування відбувається на основі сертифікату ЗНО з української мови і літератури за 2017-2020 рр.,
фахового випробування та, для спеціальності 073 «Менеджмент», зарахування проходить на основі
сертифікатів ЗНО з української мови і літератури та математики (математики або історії України
для небюджетної конкурсної пропозиції) за 2017-2020 рр. та фахового випробування;
 до університету зараховуються особи, які не мають протипоказань за станом здоров’я до фізичних
навантажень (спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і
спорт») та протипоказань щодо навчання за обраною спеціальністю .

Підготовка іноземних громадян

А
Л
А
В
Р

 за базовими акредитованими спеціальностями (за вступними випробуваннями).

Перелік документів які необхідні для вступу
 копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта або копія ID-картки та
додаток до неї);
 копія ідентифікаційного коду;
 копія документ державного зразка про раніше здобутий освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень
(атестат, диплом), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 чотири кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;
 ксерокопія приписного посвідчення або військового квитка;
 сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 рр.
крім ЗНО з іноземних мов вони дійсні за 2018-2020 роки;
 документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за квотами (за наявності);
 папка на зав’язку та два конверти по Україні із зворотною адресою;
 медичну довідку за формою 086-о із лікарським висновком про відсутність протипоказань за
станом здоров’я до фізичних навантажень для вступу на спеціальність 017 «Фізична культура і
спорт», яка подаються голові екзаменаційної комісії при складанні творчого конкурсу (при вступі на
основі повної загальної середньої освіти).
Університет має договір з Академією сухопутних військ для проходження військової підготовки
кращими студентами протягом 3-4 курсів.
Абітурієнти на період вступних випробувань забезпечуються гуртожитком.
Програми творчих конкурсів та вступних екзаменів розміщені на сайті університету:
http://www.ldufk.edu.ua.

Строки вступної кампанії:
 електронна реєстрація для проходження творчих конкурсів, – з 1 червня (3w.ldufk.edu.ua/pkzajava/);
 реєстрація електронних кабінетів вступників, – з 1 серпня (ez.osvitavsim.org.ua/);
 прийом документів вступників, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів складених

з 1 по 12 серпня, – з 13 до 22 серпня;

 прийом документів вступників, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, –

з 13 до 16 серпня;

 співбесіди проводяться з 16 до 18 серпня;
 прийом документів вступників, які вступають на основі ОКР «Молодший спеціаліст», – з 13 до 22 серпня;
 вступні іспити, творчі конкурси на основі повної загальної середньої освіти проводяться трьома сесіями:

з 1 до 12 серпня – дві основні сесії, і з 13 до 22 серпня – додаткова сесія для вступників, які вступають
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 фахові вступні випробування на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводяться з 25 до 31 серпня.
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