Переваги навчання у нашому Університеті:
› сучасні навчальні аудиторії та лабораторії;
› можливість користуватися сучасною спортивно-тренувальною
базою Університету і навчатися разом із «зірками» спорту;
› можливість поєднувати навчання з роботою за фахом;
› участь студентів у міжнародних конкурсах та бізнес-проєктах
із можливістю отримання грантів та першого робочого місця;
› участь у наукових гуртках, конференціях, конкурсах наукових робіт;
› сприяння працевлаштуванню випускників;

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
014.11 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»,

за освітньою програмою «Середня освіта (Фізична культура)»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

› диплом державного та міжнародного зразка;
› можливість продовжувати навчання в магістратурі
й аспірантурі Університету;
› цікаве дозвілля і студентське життя.

Освітня програма:
› термін підготовки бакалавра на базі повної загальної
середньої освіти за денною формою – 4 роки, за заочною
формою – 5 років;
› кваліфікація – бакалавр фізичної культури.

Контактна інформація
Факультет педагогічної освіти
м. Львів, вул. Костюшка, 11,
тел.: (032)255-32-09,
e-mail: fizkult@ldufk.edu.ua
Кафедра теорії і методики фізичної культури
м. Львів, вул. Костюшка, 11, к. 201,
тел.: (032)260-32-57,
e-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

Приймальна комісія
м. Львів, вул. Костюшка, 11, тел.: (032)255-32-06, (063)47-07-391
е-mail: pk@ldufk.edu.ua
https://www.ldufk.edu.ua/index.php/abiturijentu.html

Конкурентні переваги навчання
за освітньою програмою:

Проходження практики та стажування забезпечує широкі можливості для
здобуття ефективних практичних навичок, потрібних для початку самостійної професійної кар’єри.

› можливість навчання за кошти держбюджету, що забезпечує
здоров′я та гармонійний розвиток, формує спосіб
життя, який поліпшує його якість і тривалість;

На старших курсах навчання студенти можуть самостійно обирати місце
практики.

› фах, престиж якого в державі поступово зростає;

Можливості працевлаштування
після завершення навчання:

› гнучкий графік навчання, висока ймовірність працевлаштування;
› педагогічна спеціальність, що забезпечує надбавки
до зарплати та гарантовану відпустку в літній період.

› учитель фізичної культури середньої школи;
› викладач із фізичної культури училища, коледжу, технікуму;
› керівник гуртка (секції) з виду спорту, фітнес-тренер;
› інструктор з фізичного виховання дитячого садка;

Обравши нас, ви вивчатимете
низку дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, які формують
світоглядні, психолого-педагогічні, соціально-виробничі, соціально-комунікативні, фахові компетентності та забезпечують професійну кваліфікацію. Цикли за переліком та обсягом дисциплін стандартизовано відповідно до галузевих вимог, регіональних потреб та запитів працедавців.

› методист із фізичної культури міського
(районного, обласного) відділу освіти.

