ЗВІТ
Про діяльність Львівського державного університету
фізичної культури за 2014 рік
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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:
4 факультети:
• фізичного виховання;
• спорту;
• здоров’я людини і туризму;
• факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та
заочної освіти.
24 кафедри:
• анатомії і фізіології;
• атлетичних видів спорту;
• біохімії та гігієни;
• водних та неолімпійських видів спорту;
• гімнастики;
• гуманітарних дисциплін;
• економіки та менеджменту спорту;
• здоров’я людини;
• зимових видів спорту;
• інформатики та кінезіології;
• легкої атлетики;
• олімпійської освіти;
• олімпійського, професійного та адаптивного спорту;
• педагогіки і психології;
• спортивних та рекреаційних ігор;
• стрільби та технічних видів спорту;
• теорії і методики фізичного виховання;
• 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, редакційновидавничий відділ, відділ зовнішніх зв’язків, відділ інформаційного
забезпечення, профорієнтації та працевлаштування, оздоровчо-спортивний
відділ, культурно-мистецький відділ, бібліотека, навчально-тренувальна база
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«Мшанець».
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1719 від
13.12.2006 р. «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та
Постанови Кабінету Міністрів України №787 «Про затвердження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр» підготовка
фахівців в університеті ведеться за 3 галузями знань і 5 напрямками підготовки.
Протягом 2014 р. в університеті здійснювалася робота по удосконаленню
організації навчально-виховного процесу відповідно до закону «Про вищу
освіту». Особливо приділялася увага подальшому впровадженню Положень
Болонської декларації, розширенню міжнародної співпраці, оновленню та
наповненню навчальних програм навчальних дисциплін та практик якісно
новим змістом і покращенню системи працевлаштування випускників.
З 2011 р. 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 2014 році придбано: 12 моніторів, 9 системних блоків, 2 пристрої для
обробки документів, 3 мультифункціональні пристрої, 2 процесора сервера,
комутатор мережевий та мережевий накопичувач та інш.
З метою інформаційного забезпечення студентів та науковопедагогічних 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, Міністерства молоді
та спорту України, Управління з фізичної культури 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),
Вголос
(http://vgolos.com.ua)
ZІК
(www.zik.com.ua), Захід-НЕТ (www.zaxid.net), Гал-ІНФО (galinfo.com.ua),
Медіастар (www.mediastar.net.ua), на телеканалах ZIK, ТРК «Львів», ТРК
«Люкс» .
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 ЗМІ.
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: автореферати, інформаційні матеріали для
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абітурієнтів, бібліографічні видання, розклад занять, а також інформація про
наукову, виховну та спортивну роботу.
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, фізкультурноспортивними 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. Проведено зустріч магістрів напряму «Туризм» із
потенційним роботодавцем туристичною фірмою «П’ята стихія».
Укладені тристоронні договори про підготовку фахівців за замовленням
підприємств, організацій та договори про працевлаштування молодих фахівців.
Відділом підготовлено документи на виплату одноразової адресної
грошової допомоги випускникам ЛДУФК, які у 2013-2014 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 та професійно-технічних
навчальних закладах.
2014 року працевлаштовано випускників, які навчалися за державним
замовленням ОКР «магістр» - 95,6%, ОКР «спеціаліст» - 83,4%, іншим
випускникам з поважних причин надано право самостійно працевлаштуватися
відповідно до Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Серед
випускників ОКР «бакалавр», які виявили бажання працювати,
працевлаштовано 4,2%, інші продовжили навчання за наступним освітньокваліфікаційним рівнем.
Підготували стенди, буклети, флаєри та інформаційні матеріали для
довідників. Взяли участь в профорієнтаційних заходах «Ярмарок вакансій»,
«День зайнятості», «Ярмарок професій», «День професійного самовизначення»,
у м. Львові та області. Займались оформленням виставкових боксів,
поширенням інформації під час виставки.
Науково-дослідна робота у 2014 р. здійснювалась згідно тематичних
планів НДР, затверджених МОНМСУ, наказ №1241 від 28.10.2011р. (1тема) та
№1193 від 25.10.2012 р. (2 теми), Зведеного плану НДР у сфері фізичної
культури і спорту Мінмолодьспорту на 2011-2015рр. (12 тем), пріоритетних
напрямів НДР у Львівському державному університеті фізичної культури,
затверджених вченою радою 06 березня 2012р., протокол №7,
загальноуніверситетського та кафедрального рівнів.
Зокрема, керівниками тем Зведеного плану були: проф. Бріскін Ю.А. (1.4
«Теоретико-методичні засади розвитку спорту інвалідів»), проф. Заневський
І.П. (2.17 «Моделювання біомеханічних систем у складно-координаційних
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видах спорту»), проф. Вовканич А.С. (4.2 «Фізична реабілітація
неповносправних з порушенням діяльності опоно-рухового апарату»). Окрім
того, співкерівниками тем були: проф. Мухін В.М., доц.. Фалес Й.Г., доц..
Ковцун В.І., проф. Трач В.М., проф. Савчин М.П., доц.. Вовканич Л.С., проф.
Петришин Ю.В., проф. Жданова О.М.).
Перелік пріоритетних тематичних напрямів
наукових досліджень та розробок на 2012-2015 рр.
Львівського державного університету фізичної культури
(Схвалено вченою радою, Протокол № 7 від 06.03.12р.)

Назва пріоритетного
напряму та код

1.Фундаментальні наукові
дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку
науково-технічного,
соціально-економічного,
суспільно-політичного,
людського потенціалу для
забезпечення конкурентоспроможності України у світі
та сталого розвитку
суспільства і держави
2. Інформаційні та
комунікаційні технології

5. Науки про життя, нові
технології профілактики та
лікування найпоширеніших
захворювань

Назва та код
пріоритетного
Назва наукової
тематичного
Код
школи, прізвище та
напряму вищого
наукового ініціали керівника,
навчального
дослідження
вчене звання,
закладу або
науковий ступінь
наукової
установи
Фундаментальні
Ф
Проблеми спорту
дослідження з
інвалідів.
актуальних
Бріскін Ю.А., д.фіз.вих.,
проблем
проф.
суспільних та
гуманітарних наук
Ф

Технології та засоби математичноного моделювання,
оптимізації та
системного аналізу
розв'язання надскладних завдань
державного
значення
Цільові
дослідження з
питань
гармонізації
системи "людина світ" та створення
новітніх
технологій
покращення якості
життя

П

Удосконалення системи
фізичного виховання
різних груп населення
Єдинак Г.А. д.фіз.вих.,
проф.
Моделювання
біомеханічних систем у
складно-координаційних
видах спорту
Заневський І.П.,
д.техн.н., проф.

П

Покращення якості життя
людей третього віку
Приступа Є.Н., д.пед.н.,
проф.

П

Соматичне здоров'я та
якість життя населення
Вовканич Л.С., к.біол.н,
доц.
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• У 2014 р. виконувалось:
 3 теми державного замовлення на загальну суму 200 тис. грн.
1. Обґрунтування нормативної бази рівня фізичної підготовленості учнів 5-9-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів (№ державної реєстрації
0112U007930), прикладна, керівник – Петришин Ю.В., к.пед.н., проф.
2. Теоретико-методичні засади формування знань зі спорту інвалідів у системі
вищої освіти (№ державної реєстрації 0113U000657), фундаментальна,
керівник – Бріскін Юрій Аркадійович, д.фіз.вих., проф.
3. Застосування проби Руф'є при визначенні групи здоров’я для занять школярів
фізичною культурою (№ державної реєстрації 0113U000658), прикладна,
керівник – Заневський Ігор Пилипович, д.т.н., проф.
 12-ть тем Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на
2011-2015рр.
 4-ри загальноуніверситетські теми.
• На основі проведених наукових досліджень працівники університету,
аспіранти та студенти опублікували понад 550 праць, у т.ч. :
1. Монографій – 11.
2. Навчальних посібників з Грифом МОНМСУ – 8.
Навчальні посібники з Грифом ЛДУФК – 14;
Розділи у монографіях – 4;
Методичні посібники (рекомендації) – 4;
Наукові статті, всього – 534:
- у закордонних виданнях – 51 ( з них 5 у виданнях, що індексуються
у науковометричній базі Scopus);
- у фахових виданнях – 242;
- в інших виданнях – 163;
- за участі студентів: самостійно – 17; у співавторстві з науковим
керівником (-ками) – 58.
 Тези, всього – 75:
- у закордонних виданнях – 12;
- в інших виданнях – 63;
- за участі студентів, магістрантів самостійно – 19.

Автореферати – 12;
• Патенти – 9:
• В університеті проведено 12 наукових та науково-практичних заходів:
1. XVІІІ Міжнародну наукову конференцію „Молода спортивна наука
України” за участі представників 5-ти країн (Білорусь, Молдова, Польща, Росія,
Україна).
2. ХІХ Міжнародну електронну наукову конференцію ,,Моделювання
складних систем в області фізичного виховання і спорту та інформаційні
технології” (Білорусь, Угорщина, Польща, Росія, Україна).
3. Всеукраїнський науково-практичний семінар тренерів з легкої
атлетики.
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4. Всеукраїнський науково-практичний семінар провідних тренерів
України зі стрільби з лука.
5. 67-у наукову конференцію викладачів Львівського державного
університету фізичної культури.
6. 66-ту наукову конференцію студентів Львівського державного
університету фізичної культури.
7. День студентської науки.
8. Конкурс студентських наукових праць.
9. Всеукраїнську студентську олімпіаду ,,Фізична реабілітація” – 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 2014 р. зробили
220 доповідей на наукових і науково-практичних конференціях і симпозіумах
регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі 34 за
межами України.
• За результатами НДР у 2014 р. зроблено 59 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,
В. Конестяпін, Ю. Павлова, В. Пятков 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 2014 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 30.12.2014 р. в аспірантурі і докторантурі навчається 54 особи, у
т.ч. 50 аспірантів і 4 докторанти.
У 2014 р. закінчили аспірантуру 9 випускників, з них 3 захистили
дисертації, що становить 33% від випуску.
Докторанти Передерій А.В. та Боднар І.Р. захистили докторські дисертації
достроково, що становить 100% від випуску.
Після успішного навчання в аспірантурі у 2014 р. було залишено на роботу
в університеті 2 випускники аспірантури та 2 докторантури.
• У 2014/2015 навчальному році на конкурсній основі проведено набір у
докторантуру зі спеціальності
24.00.02 (Павлова Ю.О.) та вперше зі
спеціальності 24.00.03 (Герцик А.М.). Окрім цього чотири викладачі
(Данилевич М. В., Левків В. І., Кухтій А.О., Пітин М.П.) працюють над
докторськими дисертаціями без відриву від роботи.
• За звітний період спеціалізована вчена рада провела 20 засідань, у т.ч. 17
- із захисту кандидатських дисертацій і 3 – із захисту докторських дисертацій.
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• В складі експертної комісії з фізичного виховання і спорту департаменту
атестації кадрів МОН України працювали професори Єдинак Г.А. і Бріскін
Ю.А.
• Упродовж 2014 року:
 Захистили докторські дисертації доценти Передерій А.В., Боднар І.Р.
 Наукове звання «професор» присуджено Вовканичу А.С., Петришину
Ю.В.
 Наукове звання „доцент” присуджено 4-м викладачам (Будзин В.Р.,
Єфімова С.В., Свищ Я.С., Шуберт В.С.).
 Кандидатами наук стали 9 викладачів та випускників аспірантури
(Хіменес Х.Р., Пасічник В.М., Дух Т.І., Хохла А.І., Петрина Л.А., Павлось
О.О., Індика С.Я., Таран І.В., Семаль Н.В.).
• У 2014 році в університеті функціонували 3 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;
3. «Молода спортивна наука України» – збірник наукових праць.
Ці видання включені 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”.
• 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, О. Жданова, І. Заневський, М. Линець – Польща; проф. Ю. Бріскін –
Сербія).
ЛДУФК здійснював творчу співпрацю з 15-ма вищими навчальними
закладами та організаціями іноземних країн (Білорусі, Угорщини, Греції,
Молдови, Польщі, Росії, Словаччини та Франції).
В науково-дослідному інституті працює 4 штатних працівників.
У 2014 р. працівниками НДІ опубліковано: монографій – 1; наукових
статей – 53, з них: у закордонних виданнях – 11; у фахових виданнях – 32; в
інших виданнях – 10.
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.
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Продовж 2014 р. завершено процес акредитації освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліст спеціальності «Туризмознавство» (за видами) та отримано
ліцензію на підготовку фахівців спеціальності «фітнес і рекреація», «здоров’я
людини» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Підготовлено пакет
документів для проведення акредитаційної експертизи ЛДУФК вцілому за ІV
рівнем та спеціальностей «фізичне виховання», «фізична реабілітація», «спорт»
(за видами) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
Загальний ліцензійний обсяг підготовки фахівців університету для
стаціонару складає за ОКР «бакалавр» 460 осіб, за ОКР «спеціаліст» - 350 осіб,
по ОКР «магістр» - 150 осіб. По заочній формі навчання за ОКР «бакалавр» 385 осіб, за ОКР «спеціаліст» - 250 осіб, за ОКР «магістр» - 35 осіб.
Здійснюється підготовка іноземних громадян за базовими акредитаційними
рівнями в обсязі 100 осіб, 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 2014 році університет здійснив випуск фахівців ОКР «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр». Базову вищу освіту здобули - 317 осіб стаціонарної
форми навчання та 114 осіб заочної форми навчання. Повну вищу освіту
здобули: 116 осіб ОКР «спеціаліст» стаціонарної форми навчання та 49 заочної
форми навчання, 75 осіб ОКР «магістр» стаціонарної форми навчання та 23
особи заочної форми навчання. Другу вищу освіту здобули 51 особа.
У 2014 р. продовжувалася робота з корекції навчальних планів ОКР
«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
кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
З метою оптимізації навчального процесу та ефективної підготовки
фахівців з галузі «фізичне виховання», «спорт» та «здоров'я людини»
здійснено ряд організаційних заходів по створенню Олімпійського дому та
музею Олімпійської слави.
Університет активно розвиває напрям підготовки фахівців в сфері фітнесу
та рекреації, здоров’я людини, а також для туристичної галузі, зокрема в сфері
спортивного туризму та напрям підготовки фахівців з хореографії, з цією
метою проводяться необхідні організаційні та науково-методичні заходи.
Видано навчальний посібник з фітнесу та хореографії з грифом
Міністерства освіти і науки України. З метою підвищення фахового рівня
викладачів кафедри туризму відкрито аспірантуру зі спеціальності 11.00.11 –
«Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».
Діяльність приймальної комісії (ПК) університету регламентується
щорічними Умовами прийому до вищих навчальних закладів, Правилами
прийому, Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними
документами.
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Провадження освітньої діяльності у Львівському державному
університеті фізичної культури здійснюється відповідно до ліцензій
Міністерства освіти і науки України.
У 2014 році успішно пройшла вступна кампанія.
Конкурсна ситуація прийому на навчання за ОКР «бакалавр» наступна:
денна форма:
на напрям «Фізичне виховання» 338 заяви (держзамовлення – 80,
загальний конкурс, осіб на місце - 2,81; конкурс на бюджетні місця, осіб на
місце – 4,2);
на напрям «Спорт» - 379 заяв (держзамовлення - 70, загальний конкурс,
осіб на місце - 3,15; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 5,41);
на напрям «Здоров'я людини» - 262 заяв (держзамовлення - 30, загальний
конкурс, осіб на місце – 2,18; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 8,73);
на напрям «Туризм» - 329 заяв (держзамовлення - 17, загальний конкурс,
осіб на місце – 6,58; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 19,3);
на напрям «Хореографія» - 38 заяв (держзамовлення - 5, загальний
конкурс, осіб на місце – 0,76; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 7,6).
Конкурсна ситуація прийому на навчання за ОКР «бакалавр» наступна:
заочна форма:
на напрям «Фізичне виховання» 54 заяв, (держзамовлення – 10, загальний
конкурс, осіб на місце - 0,45; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 5,4);
на напрям «Спорт» - 41 заяв (держзамовлення - 8, загальний конкурс, осіб
на місце - 0,34; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 4,1);
на напрям «Здоров'я людини» - 45 заяв (держзамовлення - 5, загальний
конкурс, осіб на місце – 0,37; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 9,0);
на напрям «Туризм» - 41 заяв (держзамовлення - 5, загальний конкурс, осіб
на місце – 1,64; конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 8,2).
Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами «спеціаліст»
та «магістр» згідно правил прийому до Університету здійснювався на
конкурсній основі за результатами фахових вступних випробувань та іноземної
мови для ОКР «магістр».
Конкурсна ситуація за ОПП «спеціаліст» наступна:
Фізичне виховання: прийнято 86 заяв на денну форму (держзамовлення 50, конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 1,72); 22 заяв на заочну форму
(держзамовлення - 10, конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 2,2);
Спорт: прийнято 82 заяв на денну форму (держзамовлення - 50, конкурс
на бюджетні місця, осіб на місце – 1,64); 6 заяв на заочну форму
(держзамовлення - 5, конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 1,2);
Фізична реабілітація: прийнято 37 заяв на денну форму (держзамовлення 27, конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 1,37); 42 заяви на заочну форму
(держзамовлення - 12, конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 3,5).
Конкурсна ситуація за ОПП «магістр» наступна:
Фізичне виховання: прийнято 60 заяв на денну форму (держзамовлення 27, конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 2,3); 21 заява на заочну форму
(держзамовлення – 5 конкурс, осіб на місце – 4,5);
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Спорт: прийнято 44 заяв на денну форму (держзамовлення - 15, конкурс
на бюджетні місця, осіб на місце – 2,93); 13 заяв на заочну форму
(держзамовлення – 3 конкурс, осіб на місце – 4,3);
Фізична реабілітація: прийнято 44 заяв на денну форму (держзамовлення 15, конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 2,93);
Туризмознавство: прийнято 16 заяв на денну форму (держзамовлення - 1,
конкурс на бюджетні місця, осіб на місце – 16); 12 заяв на заочну форму
(конкурс, осіб на місце – 0,8);
Всі показники державного замовлення виконано в повному обсязі.
Навчально-виховний процес в університеті здійснюють 30 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, 9 заслужених працівників фізичної
культури і спорту, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 15 заслужених
тренерів України, 1 заслужений вчитель України, 1 заслужений працівник
культури України.
Працівники редакційно-видавничого відділу упродовж року опрацювали
усього 48 видань:
• 1 підручник (з грифом МОН);
• 11 навчальних посібників (7 отримали гриф МОН);
• 1 навчально-методичний посібник;
• 1 науковий каталог;
• 2 довідкових видання;
• 5 монографій;
• 24 автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата
(20) і доктора (4) наук;
а також 3 видання, внесені до переліку наукових фахових видань України:
− Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного
виховання, спорту і здоров’я людини. У 4-х т.;
− Фізична активність, здоров’я і спорт : наук. журнал;
− Спортивна наука України : електронне наукове фахове видання.
З перерахованих 43 видання вийшли друком цього року.
Обов’язкові примірники усіх видань ЛДУФК розіслано за адресами, що
передбачає Закон України „Про видавничу справу”.
Примірники фахових 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 одну з найбільших і найдавніших книгозбірень України – Наукову
бібліотеку Львівського національного університету імені Івана Франка.
Продовжено роботу з наповнення сайтів фахових видань «Фізична
активність, здоров’я і спорт» і «Спортивна наука України».
Налагоджено взаємовигідну співпрацю з Науковою бібліотекою
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника –
перепосилання на сайти наших фахових видань розміщено на їх сайті,
посилання на сайт бібліотеки включено у розділі ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
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на нашому сайті.
Також для підвищення рейтингу університету налагоджено співпрацю з
міжнародним науковим журналом "ScienceRise" (м. Харків), у редакційну
колегію якого рекомендовано трьох докторів наук – працівників ЛДУФК.
Для підвищення вебометричного рейтингу університету за допомогою
розширення присутності у веб-просторі, цитованості сторінок веб-сайту,
відкритості ресурсів сторінку редакційно-видавничого відділу зареєстровано у
мережі Facebook.
Підрозділ спільно з відділом інформаційного забезпечення, профорієнтації
та працевлаштування, приймальною комісією та відділом зовнішніх зв’язків
постійно проводить активну роботу щодо підготовки інформаційних матеріалів
для абітурієнтів (повідомлення на сайт, буклети, банери тощо).
Відділ активно співпрацює з НВФ „Українські технології”, Видавництвом
„Львівської політехніки”, видавництвами „Сполом”, „Коло” (м. Дрогобич), а
також підтримує творчі взаємозв’язки з Науковою бібліотекою та філологічним
факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка,
кафедрою українознавства Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності, Львівською національною академією мистецтв, 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).
Бібліотека. Впроваджуючи нові форми і методи роботи, поєднуючи
традиційні та електронні ресурси, бібліотека ЛДУФК здійснює коло завдань з
інформаційного забезпечення навчального процесу, проводить заходи на
допомогу науково-дослідній діяльності університету. Важливою складовою її
роботи є науково-інформаційна діяльність, яка забезпечує наукові дослідження
навчального закладу. У 2014 році науково-інформаційна діяльність та
довідково-бібліографічна робота бібліотеки була спрямована на якісне
інформаційне обслуговування користувачів. Інформаційне обслуговування
працівники бібліотеки проводили в режимах вибіркового розповсюдження
інформації та диференційованого обслуговування керівництва; інформаційну
діяльність – відповідно до тем науково-дослідної та методичної роботи вищого
навчального закладу (зокрема директор бібліотеки є співвиконавцем Зведеного
плану НДР на 2011–2015 рр. в галузі фізичної культури та спорту за темою 1.5
„Методологічні та нормативно-правові засади організації фізкультурної освіти
та кадрового забезпечення у сфері фізичної культури та спорту”). Важливим
напрямком роботи було групове інформування користувачів за допомогою
проведення комплексного заходу „День інформації”. Довідково-бібліографічне
обслуговування відбувалося за допомогою надання бібліографічних довідок;
консультацій біля каталогів; науково-допоміжних бібліографічних покажчиків,
складання списків нових надходжень для інформування кафедр. Поповнювався
записами електронний каталог; проводилися книжкові експозиції, у т. ч. й
віртуальні. Довідково-бібліографічна робота складала значну частину
навантаження інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки.
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Упродовж 2014 року було розписано 3022 статті з журналів, 23 статті з
газет, 901 стаття зі збірників наукових праць, 833 статті з матеріалів наукових
конференцій. Розміщено у каталоги бібліотеки 3783 статті, у картотеки – 996
статті. Відділ інформаційно-бібліографічної роботи здійснював редагування
алфавітного каталогу – 3583 картки, систематичного каталогу – 254 картки,
предметного каталогу – 3784 картки. Загалом редаговано 7621 картку каталогів
бібліотеки. Редаговано також 959 карток психолого-педагогічної картотеки, 5
карток картотеки персоналій, 8 – українознавства, 26 – авторефератів
дисертацій, 19 – картотеки дисертацій, 3 – літератури іноземними мовами, 422
картки – друкованих праць ПВС, 44 – власних видань ЛДУФК, 1 картка –
літератури про ЛДУФК, 29 карток збірників наукових праць, 7 – фахових
журналів. Були створені нові рубрики: в алфавітному каталозі – 38,
предметному – 6, психолого-педагогічній картотеці – 4, авторефератів
дисертацій – 1. Перевірено 425 списків літератури, виправлено 13419
бібліографічних описів, з них у друкованому форматі 387/12310, в
електронному – 11/880, відправлено по е-mail 11/880. Індексовано 6585
наукових тем за УДК, надано 14 ББК, в автоматизованому режимі – 7483,
присвоєно 13 авторських знаків, з них в автоматизованому режимі – 7653.
Протягом 2014 року виконано 3836 довідок, з них: тематичних – 1356, адресних
– 1664, уточнювальних – 810, віртуальних – 6.
Відділ інформаційно-бібліографічної роботи 2014 року здійснив 62
електронні доставки інформаційних документів як авторам України, які
зверталися до такої послуги, так і науковцям Польщі та Литви. Кількість
сторінок електронних копій складала 70. Проведено 1 День інформації, на
якому представлено 414 прим. видань (кількість відвідувачів Дня інформації
становила 185). Проведено 11 бібліографічних оглядів.
Одним з найважливіших напрямів роботи бібліотеки університету, її
наукової діяльності є створення власної інформаційної продукції, що
систематизує та популяризує наукові дослідження професорсько-викладацького
складу університету. Результати науково-видавничої роботи
бібліотеки
представлені у вигляді друкованих та електронних бібліографічних видань.
2014 року укладено 11 бібліографічних покажчиків. Усі бібліографічні видання
є не тільки у друкованому форматі в читальних залах, але й представлені на
веб-сторінці бібліотеки у повнотекстовому доступі. Станом на 1 грудня 2014
року їх загальна кількість сягає 38. Водночас бібліотека щорічно укладає
бібліографічні покажчики наукових праць докторів наук та професорів
університету, завідувачів кафедр, деканів та їх заступників, проректорів.
Щороку формує бібліографічний покажчик наукових праць ректорів
університету. Особливе місце серед видань бібліотеки займає щорічний
бібліографічний покажчик наукових праць ПВС, який систематизує та пропагує
науковий доробок викладачів університету.
Важливим напрямком роботи бібліотеки 2014 року було обслуговування
читачів. Обслуговування здійснювалося в абонементі та 3-х читальних залах
(два в головному корпусі, один – в гуртожитку). Основними завданнями
обслуговування були: забезпечення студентів навчальною літературою
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відповідно до їх інформаційних запитів; збереження фонду бібліотеки; робота з
боржниками; підвищення професійного рівня працівників. За звітний рік
загальна кількість відвідувань становила 110333. Усіма підрозділами бібліотеки
було обслуговано 63775 користувача, кількість відвідування веб-сторінки
бібліотеки склала 45886 користувачів, кількість відвідувань масових заходів
бібліотеки – 672. Було видано 148930 прим. документів.
Станом на 1 січня 2015 року книжковий фонд бібліотеки налічує 71167
примірників. 2014 року комплектування фонду бібліотеки відбувалося
переважно за рахунок дарунків. Викладачі університету, які друкували свої
книги, дарували бібліотеці власні видання до читальної зали у кількості від 1 до
5 прим. Так, кількість подарованих книг склала 242 прим. на загальну суму
3344 грн. За кошти університету надійшло 200 прим. видань („Анатомія
людини”) на загальну суму 9980 грн.
Протягом 2014 року бібліотека отримала 12 комплектів газет та 169 прим.
журналів, з них 56 фахових.
Для належного збереження книжкового фонду та майна бібліотеки у січні
2014 року було видано розпорядження директора бібліотеки про посилення
відповідальності кожного бібліотекаря за збереження матеріальних цінностей
бібліотеки. Для повного відображення документальних та електронних ресурсів
бібліотеки ЛДУФК заплановане подальше ретроуведення фонду абонементу,
книгосховища, читальних залів № 2 та 3 до електронного каталогу (ЕК).
2014 року бібліотека продовжила формування електронного галузевого
інформаційного ресурсу, завдання якого полягають у накопиченні фонду
електронних документів та їх аналітично-синтетичне опрацювання; вільний
доступ до цих електронних документів, забезпечення повноти, якості та
оперативності інформаційного обслуговування користувачів, розширення
інформаційно-бібліотечних послуг. Важливими напрямком інформатизації та
автоматизації бібліотечних процесів є подальше формування електронного
каталогу (з січня 2010 року), послуг „Віртуальна бібліографічна довідка” (з
січня 2012 року), „Електронна доставка документів” (з березня 2013 року),
електронного репозитарія (з 1 квітня 2013 року) та наявність зони Wi-Fi у
читальних залах бібліотеки (з січня 2013 року).
Електронний каталог (ЕК), який бібліотека активно накопичує на базі
ліцензованого програмного забезпечення „УФД/Бібліотека”, став основою
інформаційного обслуговування та базовим інформаційним продуктом, що
поєднує функції карткових каталогів (алфавітного, систематичного,
предметного) та картотек (психолого-педагогічної, авторефератів дисертацій,
дисертацій, збірників наукових праць тощо), а також забезпечує оперативний і
багатоаспектний пошук інформації. На 1 січня 2015 року кількість записів у
електронному каталозі становить 60882, він сформований з таких баз даних:
• база даних електронного каталогу книг – 7888 записів.
• база даних електронного каталогу статей – 45788 записів;
• база даних авторефератів дисертацій – 3631 записів;
• база даних дисертацій – 247 записів
• збірників наукових праць – 233 записів;
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журналів – 956 записи;
• матеріалів наукових конференцій – 1 запис.
Придбаних баз даних бібліотека немає.
Окрім ЕК активно здійснюється формування електронного репозитарія.
Електронний репозитарій об’єднує інформаційні ресурси за певним
формальними критеріями належності, фонди організовані за тематичними,
видовими або цільовими ознаками. Станом на 1 січня 2015 року загальний фонд
електронних колекцій репозитарія складають: повнотекстові автореферати
дисертацій галузі фізичної культури і спорту (1215 описів); дисертації (239
описів), патенти (10 описів), наукові праці ПВС університету (658 описів),
навчально-методичні матеріали кафедр (1712 документів). Загальна кількість
документів становить 3834.
Для полегшення роботи працівників бібліотеки і швидкого сканування
інформаційних документів на початку листопада 2014 року було куплено два
сканери на загальну суму 5436 грн.
Те, що електронним репозитарієм користується чимала кількість студентів
та магістрантів, свідчить значна кількість звернень до електронних навчальнометодичних матеріалів кафедр протягом 2014 року.
Вагомим джерелом інформації як про бібліотеку, так і її ресурси є вебсторінка бібліотеки на сайті університету. Її змістовна частина постійно
оновлюється, модернізується і враховує інтереси різних категорій користувачів.
Веб-сторінка інформує читачів про роботу бібліотеки, її послуги, забезпечує
доступ віддалених користувачів до власних електронних ресурсів, зокрема
електронних бібліографічних видань; надає віртуальну бібліографічну довідку
та здійснює електронну доставку документів; забезпечує он-лайн доступ до
електронного каталогу як основного бібліографічного ресурсу та е-репозитарія.
2014 року бібліотека розробила і представила на веб-сторінці електронні
карти наукових праць ПВС університету (за абеткою прізвищ); подала
відомості про наукові праці професорсько-викладацького складу, що
надруковані у закордонних виданнях та наукометричній базі даних Scopus. Для
полегшення пошуку провідних наукових журналів, у яких можна було би
друкувати наукові статті, відділ інформаційно-бібліографічної роботи
представив на сайт перелік 170 світових наукових журналів дотичних до
фізичної культури і спорту, а також суміжних галузей знань.
Культурно-просвітницька діяльність 2014 року здійснювалася за
допомогою тематичних виставок у читальних залах та віртуальної виставки
видань на сайті університету. Протягом 2014 року було експоновано 65
книжкових експозицій, на яких представлено 1939 інформаційних видань.
Площа бібліотеки становить 303,4 кв. м2;
• у т. ч. площа книгосховища – 182 кв. м2;
• зона обслуговування – 121,4 кв. м2;
• кількість абонементів – 1;
• кількість бібліотечних пунктів – 1 (у гуртожитку, 30 посадкових
місць);
• кількість читальних залів – 2 (70 посадкових місць);
•
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• кількість ПК для читачів – 2, для працівників бібліотеки – 6, з них –
під’єднані до мережі Інтернет – 6.
Комп’ютери не встановлені лише в абонементі та читальній залі № 3
(гуртожиток), тому бібліотекарі цих підрозділів не вносять до ЕК інформаційні
видання, які зберігаються у їхніх фондах.
Імідж бібліотеки – важлива частина роботи бібліотеки. Запровадження та
пропагування інновацій є основними напрямками її роботи. З цією метою
результати діяльності бібліотеки були висвітлені у двох наукових статтях та
виступах на двох наукових конференціях.
Штат бібліотеки складається з 12 осіб. Вищу освіту мають – 9 осіб,
середню – 3 особи. Директор бібліотеки – кандидат наук, доцент, заступник
директора – магістр. З 2013 року у Рівненському державному гуманітарному
університеті (друга вища освіта), на спеціальності „книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографія” навчаються заступник директора бібліотеки
та бібліотекар І кат. абонементу.
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 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».
Культурно-мистецький відділ спільно зі студентським самоврядуванням та
студентським профспілковим комітетом видає студентський часопис ЛДУФК
«Країна спорту», який суттєво сприяє налагодженню студентської
самоврядності. Видання часопису здійснюється уже шість років поспіль, ще з
2009 року.
Студентський часопис «Країна спорту» – двічі ставав лауреатом
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу НОК України серед спортивних
журналістів «Україна олімпійська-2012» та «Україна олімпійська-2013» у
номінації «Найкраща спортивна газета року».
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.
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В університеті щомісяця відбуваються культурно-мистецькі, просвітницькі
та спортивно-виховні заходи: зустрічі, вечори, презентації, пробіги, спортивні
свята, академії, виставки, демонстрація фільмів тощо. Упродовж 2014 року
було проведено чимало таких заходів. Серед найважливіших та найцікавіших:
- Церемонія посвяти у студенти ЛДУФК;
- XХІІ традиційний легкоатлетичний пробіг «Від Сокільства – до
стрілецтва! Від УСА до НОКу!»;
- «VI Олімпійський тиждень ЛДУФК» до 120-ти річчя заснування МОК та
20-ї річниці першого виступу національної збірної команди України на XVII
зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері;
- Студентський конкурс-вікторина «Мова – душа народу» в рамках
відзначення Всесвітнього дня рідної мови;
- Шевченківське свято;
- ІІІ творчий конкурс учнівської та студентської молоді «Олімпійська
писанка», який не має аналогів в Україні та світі;
- Традиційна легкоатлетична естафета «Вогонь пам’яті Героїв»;
- Урочиста академія до 150-річчя від дня народження Кирила
Трильовського та 100-річчя проведення Шевченківського Здвигу в рамках
святкування 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка;
- Фестиваль української патріотичної поезії та пісні «Сурми звитяги
ЛДУФК»;
- Урочистий захід до 100-річчя створення Легіону Українських Січових
Стрільців в рамках проголошення 2014 року «Роком Легіону Українських
Січових Стрільців»;
- «День студента ЛДУФК» в рамках відзначення Всеукраїнського дня
студента.
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 2014 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.
У 2014 році було укладено угоду про наукову співпрацю з Академією
фізичного виховання імені Й.Пілсудського в Варшаві та Декларацію про
партнерство з факультетом фізичного виховання Жешувського університету.
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У 2014 році згідно Меморандуму про співпрацю з Грецьким інститутом
технологій Серрес 8 студентів факультету здоров’я людини і туризму пройшли
п’ятимісячне стажування у готелях Греції.
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 2014 р. на навчання прийнято іноземних громадян з Румунії, Нігерії,
Лівії, Гвінеї та Єгипту. На даний час в університеті навчаються двадцять два
іноземних громадянина.
Для набору іноземних студентів до навчання у ЛДУФК здійснюється
співпраця з університетами м. Львова та міжнародними ректутинговими
організаціями.
Спортивна робота протягом 2014 року охоплювала підготовку та участь
студентів, аспірантів, науково-педагогічних та інших працівників навчального
закладу у внутрішньовузівських масових заходах, відомчих змаганнях
обласного (Універсіада Львівщини-2014), всеукраїнського (Чемпіонат України
серед ВНЗ) та міжнародного (Чемпіонат Світу серед студентів) рівнів, а також у
всеукраїнських та міжнародних офіційних змаганнях з видів спорту.
Внутрішньовузівські спортивно-масові заходи проходили впродовж 2014
року. Студенти брали участь у навчально-спортивних змаганнях з легкої
атлетики, важкої атлетики, велоспорту, фехтування, кульової стрільби, стрільби
з лука, гімнастики, спортивних ігор, єдиноборств, лижних гонок, санного
спорту, а також з української народної гри «гилка». Аспіранти та працівники
університету залучалися до змагань з настільного тенісу, легкої атлетики,
кульової стрільби, боулінгу, лижних перегонів. 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 2014 року брали участь в обласних змаганнях
серед збірних команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за програмою змагань «Універсіада
Львівщини – 2014». Університет виставив команди у змаганнях з 30 видів
спорту і посів 1 загальнокомандне місце.
Гідно представляли наш університет студенти і на чемпіонатах України
серед ВНЗ з футболу, волейболу, самбо та пауерліфтингу. Так, жіноча команда
з волейболу посіла 2 місце, а команда з самбо зайняла 11 місце. Найкраще в
складі команди виступили першокурсниці Денисюк Марія і Орчакова Юлія, які
зайняли 2 місце в особистому заліку. На чемпіонаті України з пауерліфтингу
серед студентів спортсмени посіли 1 та 2 місця в особистому заліку, а команда
ЛДУФК зайняла 1 місце. Кращою була Ільницька Марія, яка виконала
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норматив майстра спорту України міжнародного класу. Тривають змагання
чемпіонату України вищої студентської ліги з волейболу. А чоловіча та жіноча
студентські команди ЛДУФК беруть участь у змаганнях чемпіонату України з
баскетболу у сезоні 2014-2015 років.
На всеукраїнських змаганнях найвищого рангу студенти й аспіранти
неодноразово ставали на п’єдестал пошани. Серед успішних виступів
спортсменів слід виділити наступні. Студент факультету спорту Пасічник
Віктор на чемпіонаті України з лижного двоборства в смт. Ворохта посів 1м
особисте та 1м в команді, Книш Ольга з гірських лиж 3м особисте;
Джангобекова Христина та Гуркало Владислав посіли 2м в команді з
бадмінтону; студенти факультету фізичного виховання Науменко Денис і Ручко
Іван в команді посіли 3 місце з пляжного гандболу, жіноча команда з гандболу 2 місце; студентка факультету спорту Райта Оксана, виступаючи на чемпіонаті
України з легкої атлетики на дистанції 3000м з перешкодами серед дорослих
посіла 1 місце, Гречковський Андрій на дистанції 35 км зі спортивної ходьби
посів 1 м серед молоді, у метанні списа Шеремет Дмитро зайняв 3м серед
молоді; другокурсниця Лук`янова Наталія, виступаючи серед юніорів на
чемпіонаті України із стрільбі з лука виборола 1 місце особисте та 2 місце в
міксі разом із першокурсником Островським Михайлом. У змаганнях з
кульової стрільби 3м серед юніорів посіли Бурак Христина (пневматичний
пістолет) та Холод Марія (дрібнокаліберна гвинтівка); Олійник Дмитро, Сусол
Олена та Іщук Роксолана були третіми серед дорослих з тріатлону, а в
змаганнях з сучасного п`ятиборства серед дорослих зайняла 2 місце особисте та
в команді Пермикіна Валерія. З велоспорту 1м в парній гонці, 2м у спринті та
3м командне отримав Міхенько Маркіян. Новокшонов Олексій був третім на
чемпіонаті України з боксу, який відбувався в м.Івано-Франківську, а Данча
Іван був другим на чемпіонаті України в м.Вінниця. У змаганнях зі спортивної
акробатики у чоловічій групі призові місця посіли Романяк Ростислав та
Гнатюк Костянтин, а в змаганнях з водного поло чемпіоном України в складі
команди став Зінкевич Назар. Львов Станіслав у змаганнях з веслування на
байдарках і каное посів 3 місце у марафоні. Первачук Ростислав, Кусяк Іван,
Благиня Юлія, Лавренчук Тетяна, Гергель Оксана, Лукінська Вікторія, Ткач
Юлія, Рижикова Світлана, Гурський Віталій, Петрів Іван – це все спортсмени з
вільної боротьби, які неодноразово займали призові місця на п`єдесталі пошани
на чемпіонатах України протягом цього року.
Козій Іван в бойовому розділі самбо серед юніорів посів 1 місце,
Михайленко Кристина з боротьби самбо посіла 3м. Гідно виступали також
біатлоністи, сноубордисти, саночники, спортивне орієнтування, гандболісти,
настільний теніс, фехтувальники, плавці, які виборювали золото, срібло та
бронзу, а також виконували звання майстра спорту (Мельничук Мар`ян,
Копитко Денис, Корчинський Руслан, Мястковська Анастасія, Мельник Галина,
Курко Мар`яна).
Вагомі досягнення студентів й на змаганнях з неолімпійських видів спорту,
зокрема з шахів (Панчишин Тарас), карате (Тушницька Тетяна, Копитко Денис,
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Дем`янчук Ігор), акробатики, кік-боксінгу, фрі-файту, рукопашний гопак,
пауерліфтінгу (Ільницька Марія, Дорохін Ігор, Дорохін Роман, які ставили
рекорди у своїх видах програми), спортивної аеробіки, спортивних танців та
інших.
Хороші здобутки наших студентів та аспірантів і на міжнародному рівні.
Цього року м. Катовіце (Польща) відбувся Ш Польсько-Український шаховий
чемпіонат серед студентів. Спортсмени нашого університету Соловйова Ліза,
Панчишин Тарас і Голубка Петро гідно представили свою країну і повернулися
додому з срібною нагородою в командному заліку, а Голубка Петро ще й із
золотом в особистому заліку.
У липні 2014 року на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед студентів
Одинак Сергій зайняв 10 місце, Рибак Ірина – 7 місце, Гергель Оксана – 7
місце, Лавренчук Тетяна – 5 місце, а Шнайдер Ольга стала бронзовою
призеркою. У Білорусії на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
серед студентів Бородулько Володимир двічі ставав бронзовим призером.
На Чемпіонаті Європи з велоспорту в Португалії Клімченко Татьяна в
омніумі була третьою, а в команді – п`ятою. У м. Нім (Франція) відбувся
чемпіонат світу в приміщенні з стрільби з лука, у якому Марченко Вероніка та
Іваницький Георгій вибороли 1 командне місце. В Угорщині проходив Кубок
Світу з триатлону, де Олійник Дмитро посів 22 місце, дійшовши до півфіналу.
Стрибун у висоту Проценко Андрій на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед
молоді в м. Сопот (Польща) зайняв 3 місце, а на чемпіонаті Європи з легкої
атлетики серед дорослих – 2 місце. Бокшан Юрій на чемпіонаті світу з
пляжного волейболу посів 17 місце. Ваулін Олександр став срібним призером
чемпіонату Європи з фехтування в м. Ієрусалим (Ізраїль). У березні в м.Токіо
(Японія) відбувся командний Кубок Світу, де восьмою стала жіноча команда з
вільної боротьби у складі: Благиня Юлія, Скоблюк Лариса, Лавренчук Тетяна.
В цей же час, в м.Лос-Анжелес США відбувався командний Кубок Світу серед
чоловіків, де Петрів Іван у складі чоловічої команди став четвертим. А на
Чемпіонаті Світу в м.Ташкент (Узбекистан) Ткач Юлія посіла 1 місце, Гергель
Оксана – 7 місце, Благиня Юлія – 8 місце. Стабровська Марина в м. Ейнховен
на чемпіонаті Європи з плавання посіла 3 місце. У м. Равена (Італія)
Бородулько Володимир переміг на змаганнях клубного чемпіонату світу з
веслування на човнах «Дракон». А Гоза Володимир на чемпіонаті Європи з
важкої атлетики серед юніорів в м. Лімасол (Кіпр) став бронзовим призером.
На Кубку Світу з неолімпійських видів спорту в м. Ласко (Словенія) Крива
Катерина на змаганнях з карате була першою в командному та сьомою в
особистому заліку. У м. Каунас (Литва) на Чемпіонаті Європи з кіокушинкай
Загорбенський Любомир став третім, а Ілленко Андрій – першим.
У лютому 2014 року в м. Сочі (Росія) проходили ХХІІ Олімпійські ігри, на
яких наш університет гідно представили аспіранти і студенти кафедри зимових
видів спорту, зокрема Пасічник Віктор (лижне двоборство) посів 42 місце,
Стецків Олена – 26 місце, Шхумова Олена, Захарків Роман, Оболончик
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Олександр (санний спорт) – 11 місце в командному заліку, а Підгрушна Олена
(біатлон) виборола золоту медаль в естафеті.
Загалом виступи студентів та аспірантів ЛДУФК у 2014 році можна
вважати успішними.
На ХХУП Всесвітніх студентських зимових іграх-2015, які відбулися в
Словаччині наш випускник Кільчицький Віталій здобув золоту медаль на
дистанції 15 км в масовому старті.
За підсумками Всеукраїнського огляд-конкурсу на кращий стан фізичного
виховання та спорту у вищих навчальних закладах України за 2013/2014
навчальний рік Львівський державний університет фізичної культури набрав
74954,49 очок.
Фінансово – господарська діяльність у 2014 р. в університеті була
зосереджена на роботі із заміни та оновлення бази, а саме:
Головний корпус- пам'ятка архітектури (вул. Костюшка,11). Виконано
заміну системи парового та пічного опалення, збудовано дахову котельню, яка
забезпечує опаленням та гарячим водопостачанням головний корпус.
Відремонтовано систему дощових стоків горища, приміщення пошкоджені
затіканнями – 100 м².
Спортивний корпус - пам’ятка архітектури (вул. Дудаєва,8). Проведено
поточний ремонт котельні спортивного корпусу (працювала без ремонту від
дня здачі в експлуатацію з 2004 р.).
Навчально – спортивний комплекс (вул.Черемшини,17). Виконано ремонт
частини покриття даху та поточний ремонт санвузлів лівого крила.
Гуртожиток №1 (вул. Пасічна,64а). Виконано поточний ремонт сходових
кліток, частини коридорів та санвузлів.
Гуртожиток №2 (вул. Таджицька,19). Ремонтні роботи не проводились у
зв’язку з перспективою виконання реконструкції гуртожитку.
Гуртожиток №3 (вул. Підголоско,25). Проведено поточні ремонти
аварійних ділянок систем водовідведення, гарячого та холодного
водопостачання.
Витрати за звітний 2014 рік ЛДУФК становили:
По бюджетному фінансуванню – 33.088,160 тис. грн., в тому числі:
- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 23.212,77 тис. грн.;
- стипендія – 7881,567 тис. грн.;
- комунальні витрати – 1464,245 тис. грн.;
- матеріали, харчування, одяг дітей-сиріт – 189,941 тис. грн.
Наука (заробітна плата і нарахування на зарплату) - 224,771 тис. грн.
По позабюджетних коштах – 9284,743 тис. грн., в тому числі:
- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 4736,858 тис. грн.;
- поточний ремонт, послуги, інвентар, матеріали – 1751,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт – 1579,097 тис. грн.;
- обладнання та бібліотечний фонд – 280,517 тис. грн.;
- комунальні витрати – 552,654 тис. грн.;
- відрядження – 85,2 тис. грн.;
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- харчування (їдальня), інші видатки, медикаменти – 298,917 тис.грн.
Станом на 01.01. 2015 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 2014 році виконані.

