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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана
Боберського – 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.
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 забезпечення, профорієнтації та працевлаштування,
культурно-мистецький відділ, бібліотека.
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 освітніми програмами.
Студенти навчаються у трьох корпусах, де окрім навчальних авдиторій
є спеціалізовані спортивні зали. Навчально-виховний процес в університеті
здійснюють 42 професори, доктори наук, 148 кандидатів наук, доцентів, 47
майстрів спорту та 5 майстрів спорту міжнародного класу, 28 відмінників
освіти, 5 заслужених працівників освіти України, 10 заслужених працівників
фізичної культури і спорту, 3 заслужених діячів науки і техніки України, 10
заслужених тренерів України, 1 заслужений вчитель України, 1 заслужений
працівник культури України, 2 заслужених лікарів України, 1 заслужений
економіст України, 1 заслужений діяч мистецтв України,1 народний артист
України, 2 академіка Національної академії наук вищої освіти України.
Серед більш як 20 тисяч випускників ЛДУФК - понад 400 заслужених
тренерів, заслужених вчителів, заслужених працівників фізичної культури
України, а також понад 200 переможців й призерів Олімпійських ігор,
чемпіонатів світу та Європи. Без перебільшення можна стверджувати, що
гордістю українського і світового спорту є наші студенти та випускники,
серед яких Віктор Чукарін і Богдан Макуц (спортивна гімнастика), Ігор ТерОванесян, Юрій Кутенко, Віталій Чорнобай, Дмитро Дем’янюк (легка
атлетика), Геннадій Андросов, Фарид Досаєв, Геннадій Прокопенко
(плавання), Павло Ледньов (сучасне п’ятиборство), Олександр Білявський,
Василь Іванчук, Анна Музичук, Марія Музичук (шахи), Тарас Міщук,
Анастасія Горлова, Василь Береза, Михайло Сливинський (веслування),
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Василь Станкович, Віктор Сидяк, Яна Шемякіна, Олег Штурбабін, Дмитро
Бойко, Анфіса Почкалова, Ростислав Герцик, Клод Юнес (фехтування),
Ростислав Заулічний, Андрій Котельник, Олександр Усик, Євген Хитров
(бокс), Ігор Шимечко (важка атлетика), Іван Фрейдун (пауерліфтинг),
Маркіян Івашко, Людмила Аржаннікова, Дмитро Грачов, Катерина Палеха
(стрільба з лука), Олена Підгрушна (біатлон), Катерина Григоренко (лижні
перегони), Олександр Петрів, Роман Бондарук, Юлія Коростильова, Артур
Айвазян (стрільба кульова), Вадим Тищенко, Андрій Баль, Андрій Гусін,
Степан Юрчишин (футбол) і багато-багато інших. Зокрема, у 2007 році на
Всесвітній універсіаді в Бангкоку студенти ЛДУФК вибороли 5 медалей, з
яких 3 золоті. У Пекіні на Іграх XXIX Олімпіади 2008 року золото здобули
магістрант Олександр Петрів і випускник університету Артур Айвазян.
На XXX Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні аспіранти
Львівського державного університету фізичної культури Яна Шемякіна і
Олександр Усик поклали до скарбнички України дві золоті медалі. 2014 р. на
XXII зимових Олімпійських іграх аспірантка ЛДУФК Олена Підгрушна в
складі жіночої збірної України з біатлону виграла золоту нагороду.
2. ПРИЗНАЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом надання якісних
послуг відповідно до освітніх стандартів, розвиток прикладної та
фундаментальної науки, створення умов самореалізації та гармонійного
розвитку здобувачів вищої освіти, формування високоосвічених та
національносвідомих людей.
3. МІСІЯ ТА ЦІЛІ УНІВЕРСИТЕТУ:
- освітня – надання якісних освітніх послуг забезпечення
професійного зростання здобувачів освіти, формування компетенцій, що
визначають
конкурентоспроможність
випускників.
Утвердження
Університету як провідного освітнього та інноваційного центру у сфері
фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, галузі обслуговування, галузі
культури і мистецтва;
- наукова – формування всебічного наукового потенціалу науковопедагогічних працівників, формування іміджу Університету як міжнародного
науково-дослідного центру спортивної науки;
- спортивна – створення сучасної спортивної інфраструктури
спрямованої на професійно-спортивне зростання студентів та використання
інноваційних технологій в тренувальному та змагальному процесах;
- виховна
–
сприяння
становленню
гармонійно-розвиненої
особистості, активного члена суспільства, патріота України.
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4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
З метою реалізації місії по досягненню стратегічних цілей визначено
основні стратегічні напрями розвитку.
4.1. У сфері освіти:
- введення інновацій у навчальний процес та оновлення методик
викладання;
- запровадження дуальної освіти;
- участь Університету в державних та міжнародних програмах
академічної мобільності;
- створення ефективної системи стажування науково-педагогічних
кадрів, їх професійного удосконалення в Україні та за її межами;
- запровадження програм подвійних магістерських дипломів;
- розширити номенклатуру спеціальних дисциплін, які студент вивчає
за вибором;
- запровадження
вільної
траєкторії
навчання
студентів,
студентоцентризм;
- запровадження спецкурсів інклюзивної освіти;
- запровадження дистанційної освіти;
- удосконалити систему моніторингу оцінки за якістю навчального
процесу;
- розвинути цілісну систему академічної доброчесності в Університеті;
- створення англомовних пройма для навчання іноземних студентів;
- впровадження наукових результатів в навчальний процес, залучення
відомих іноземних професорів до викладання в Університеті;
- постійно оновлювати депозитарій Університету;
- ліцензування освітніх програм спеціальностей, які дотичні до сфери
фізичної культури і спорту.
4.2. У сфері науки:
- забезпечити стале функціонування існуючих та сприяти формуванню
і розвитку нових наукових шкіл з усіх напрямів наукової діяльності
Університету;
- забезпечити створення науково-дослідницьких лабораторій як
базових осередків реалізації наукових досліджень, зокрема, з фізіології
спортивної діяльності, генетики спорту, біомеханіки спорту;
- забезпечити
проведення
наукових
досліджень
науковопедагогічними працівниками з врахуванням потреб суспільства і наукового
потенціалу Університету;
- сприяти, зокрема через політику преміювання, активізації
публікаційної активності науково-педагогічних працівників Університету,
визначивши як пріоритет публікації у високорейтингових міжнародних
наукових виданнях;
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- скерувати зусилля редакційно-видавничого відділу Університету на
забезпечення входження його наукових видань до міжнародних
наукометричних баз даних, узгодивши з цією метою редакційну та видавничу
політику з вимогами цих баз;
- посилити роботу із залучення студентів до виконання наукових
досліджень, зокрема шляхом підвищення активності роботи студентських
наукових гуртків на кафедрах Університету. Сприяти діяльності Ради
молодих учених і Студентського наукового товариства;
- сприяти участі науково-педагогічних працівників, аспірантів і
докторантів у міжнародних наукових конференціях та активізувати роботу з
проведення міжнародних наукових заходів (конгресів, симпозіумів,
конференцій) на базі Університету;
- посилити активність науково-педагогічних працівників, аспірантів і
докторантів у напрямку підготовки та реалізації спільних міжнародних
наукових проектів, а також участі у міжнародних грантових проектах;
- розробити і впровадити механізми захисту інтелектуальної власності
результатів наукових досліджень та їх ефективної комерціалізації;
- сприяти активній діяльності редакційно-видавничого відділу
Університету з метою оприлюднення, поширення і популяризації наукових
здобутків науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів;
- розробити і впровадити систему оцінювання та стимулювання
наукової діяльності науково-педагогічних працівників з метою їх заохочення
до професійного розвитку та самореалізації.
4.3. У сфері спорту:
- створити
сучасну спортивну навчально-тренувальну базу
Університету;
- забезпечувати досягнення високих результатів збірних команд
Університету на всеукраїнських, європейських та світових спортивних
змаганнях;
- підвищувати якість освітнього процесу з практичних спортивних
дисциплін;
- залучати провідних фахівців до освітнього процесу в Університеті;
- створити Центр студентського спорту на базі Університету;
- збільшувати кількість спортивних заходів різного рівня на об’єктах
Університету з метою розвитку масового спорту;
- активізувати професійну орієнтацію членів збірних команд України з
метою залучення їх до навчання в Університеті;
- співпрацювати з федераціями видів спорту з питань спільного
використання матеріально-технічної бази з питань підготовки студентів до
Всесвітніх і Всеукраїнських Універсіад та інших офіційних міжнародних
змагань.
4.4.

У сфері виховної роботи:
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- формування національної свідомості, розвиток почуття гідності,
самоповаги, формування у особистості патріота та громадянина;
- збереження та примноження українських традицій, шанобливого
ставлення до українських свят та державної символіки;
- формування високої мовної культури;
- формування поваги і любові до своєї землі, свого міста, до
Університету;
- формування свідомого, творчого ставлення до праці, навчання,
оволодіння професією;
- формування політичної та правової культури;
- формування високих моральних якостей;
- виховання культури поведінки студентів в Університеті,
гуртожитках та за їх межами;
- розвиток талантів та творчих здібностей;
- розвиток потреби у здоровому способі життя;
- розвиток фізичних якостей, укріплення здоров`я студентів;
- розвиток самостійності та ініціативності у студентів, залучення їх до
активної участі у громадському житті;
- покращення методичного забезпечення деканатів, кафедр у
вирішенні питань виховної роботи.
4.5. У сфері кадрового забезпечення:
- створення сприятливих умов науково-педагогічним працівникам для
високоефективної інтеграції дослідницької та викладацької діяльності;
- розробка та реалізація систем стимулювання інноваційної діяльності
науково-педагогічних працівників;
- забезпечення усіх форм організації аудиторної роботи за участі
науково-педагогічних працівників з науковим ступенем;
- стимулювання викладачів до здобуття наукових ступенів доктора
філософії та доктора наук.
4.6. У сфері управління та розбудови сучасної інфраструктури
Університету:
- розбудова інформаційно-аналітичної системи підтримки управління
Університетом;
- розвиток матеріально-технічної бази Університету;
- забезпечення фінансової стабільності Університету;
- розвиток соціальної інфраструктури Університету.
4.7. Міжнародна діяльність Університету
1. Підтримувати та налагоджувати співпрацю із зарубіжними
університетами, які здійснюють підготовку кадрів на різних рівнях освіти у
сферах фізичної культури та спорту, туризму і рекреації, фізичної терапії,
готельно-ресторанного бізнесу, а також спортивними клубами та
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організаціями.
2. Розробити план дій щодо поширення інформації про Університет у
міжнародному освітньому просторі, зокрема через участь у різноманітних
академічних рейтингах.
3. Відновити діяльність Асоціації випускників Університету.
4. Сприяти зростанню участі науково-педагогічних працівників,
аспірантів, докторантів і студентів у програмах міжнародної академічної
мобільності, зокрема за програмою Еразмус+.
5. Активно працювати над залученням іноземних громадян до навчання
/ стажування / викладання в Університеті, зокрема для опанування кращих
освітніх практик.
6. Розвивати практику запровадження спільних з зарубіжними
партнерськими університетами програм подвійних дипломів, зокрема рівні
підготовки магістрів і докторів філософії. Започатковувати спільні
дистанційні курси.
7. Сприяти проведенню міжнародних спортивних заходів (тренувальні
табори, турніри, фітнес-конвенції, тощо) за участю студентів з зарубіжних
університетів-партнерів та представників спортивних клубів.
8. Сприяти
розробленню
навчально-методичного
забезпечення
дисциплін, що викладаються в Університеті англійською мовою. Заохочувати
науково-педагогічних працівників до викладання окремих дисциплін
англійською мовою у межах україномовних програм.
9. Створити умови для вивчення та / або вдосконалення науковопедагогічними працівниками, аспірантами і докторантами Університету рівня
володіння англійської мовою.
10. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників, аспірантів і
докторантів з пошуку, підготовки та участі у міжнародних наукових, освітніх
та спортивних проектах, зокрема за рахунок міжнародних грантів.
11. Сприяти членству Університету у міжнародних асоціаціях та
передбачати в бюджеті кошти на членство у цих асоціаціях. Заохочувати
участь окремих підрозділів і науково-педагогічних працівників у відповідних
професійних міжнародних асоціаціях / редакційних колегіях.
5. Стратегічна перспектива Університету
Перспективи розвитку Університету пов’язані з його євроінтеграцією
та утвердженням як навчально-методичного, науково-дослідного й
спортивно-мистецького центру України і Європи:
- створення потужного науково-методичного центр спорту в регіоні
на базі Університету;
- створення реабілітаційно-відновлювального центру для воїнів ЗСУ
на базі Університету;
- створення оптимального спортивного, культурного, рекреаційного
мікрокліматів у регіоні.
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