Додаток 1 до Правил прийому до ЛДУФК ім. Івана Боберського
Відповідність середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста
При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за скороченим або
нормативним терміном навчання конкурсний бал обчислюється як сума
результату фахового випробування (оцінка за 100-бальною шкалою) та додатка
до диплому (оцінка за 20-бальною шкалою).
Для визначення середнього бала додатка до диплома (за 20-бальною
шкалою) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста,
застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома:
- середній бал додатка до диплому молодшого спеціаліста за 5-бальною
шкалою обчислюється як середнє арифметичне усіх оцінок із
диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної
атестації з округленням до сотих частин бала і переводять у 20-бальну шкалу
множенням на коефіцієнт 4.
- середній бал додатка до диплому молодшого спеціаліста за 100-бальною
шкалою обчислюється як середнє арифметичне усіх оцінок із
диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної
атестації з округленням до сотих частин бала і переводять у 20-бальну шкалу
діленням на коефіцієнт 5.
Якщо у вступника відсутній додаток до диплома молодшого спеціаліста
йому зараховується найнижчий середній бал диплому – 12 балів (за 20-бальною
шкалою).

Додаток 2 до Правил прийому до ЛДУФК ім. Івана Боберського
Протипокази до вступу в Львівський державний університет фізичної
культури імені Івана Боберського у 2020 році
 протипокази до фізичних навантажень;
 всі захворювання внутрішніх органів (серцево-судинної системи, дихальної
системи, органів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, захворювання
центральної та периферичної нервової системи);
 хірургічні захворювання, деформації і вади розвитку кінцівок, які
обмежують виконання різноманітних вправ; різке зниження слуху –
сприйняття шепітної мови на віддалі до 3-х метрів;
 гострота зору: відсутність бінокулярного зору, висока ступінь близорукості,
необхідність постійно користуватись окулярами.

Додаток 3 до Правил прийому до ЛДУФК ім. Івана Боберського
Регламент проведення творчих конкурсів та вступних іспитів Львівським
державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського
1. Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі в
творчому конкурсі, вступному іспиті:
 Документ, що посвідчує особу;
 Документ про повну загальну середню освіту або довідку закладу
освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
 Екзаменаційний листок з фотокарткою;
 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».
2. Вхід абітурієнтів до приміщення (стадіон, басейн, спортивний
комплекс), де проводиться творчий конкурс, вступний іспит.
Вхід учасників до приміщення починається не раніше ніж за 15 хвилин до
початку вступного випробування. При вході до приміщення абітурієнт
особисто має пред’явити документ, що посвідчує особу та інші документи
відповідно до пунктів 1.1., 1.2. Медичну довідку за формою 086-о із
лікарським висновком про відсутність протипоказань за станом здоров’я
до фізичних навантажень абітурієнт зобов’язаний пред’явити медичному
працівнику до початку вступного випробування.
Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не
допускаються. Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони
та інші засоби зв’язку у відведеному для цього місці.
Для проходження творчого конкурсу абітурієнти допускаються лише з
документом, що посвідчує особу, оригіналам документа про повну загальну
середню освіту або довідки закладу освіти про завершення її здобуття до 10
липня, медичною довідкою за формою 086-о із лікарським висновком про
відсутність протипоказань за станом здоров’я до фізичних навантажень,
екзаменаційним листком з фотокарткою, ручкою з чорнилом синього або
чорного кольору та пляшкою води 0,5 л (якщо необхідно).
Після початку творчого конкурсу допуск абітурієнтів в аудиторію
(стадіон, басейн, спортивний комплекс) забороняється. Особи, які запізнилися з
поважних причин, до участі у творчому конкурсі допускаються за рішенням
відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому, додатковий час на
виконання завдання не надається.

3. Процедура проведення творчого конкурсу, вступного іспиту.
Час, відведений на написання тестових завдань або виконання творчого
завдання, визначається попередньо та зазначений у програмі творчого
конкурсу. Ця інформація розміщується на стендах та веб-сторінці університету,
повідомляється учасникам перед початком творчого конкурсу. Під час
виконання завдань абітурієнтам не дозволяється мати при собі будь-які
електронні пристрої або інші допоміжні засоби чи матеріали. Наявність будьяких електронних пристроїв (навіть у вимкненому стані), а також допоміжних
засобів чи матеріалів, прирівнюється до їх використання. У разі встановлення
факту наявності електронних пристроїв або інших допоміжних засобів чи
матеріалів викладачі, присутні в аудиторії, складають відповідний акт,
абітурієнт має залишити аудиторію, його робота не перевіряється (не
оцінюється).
У разі необхідності абітурієнту видаються додаткові аркуші. Абітурієнт
заповнює першу сторінку письмової роботи і підписує тільки першу сторінку.
У разі наявності будь-яких прізвищ, підписів і позначок, що не мають
відношення до змісту роботи, написаних на будь-якій іншій сторінці роботи,
робота абітурієнта не перевіряється. Абітурієнт втрачає право брати участь у
конкурсі на зарахування. Перебуваючи в аудиторії, абітурієнт повинен
виконувати всі вимоги викладачів, які знаходяться в аудиторії. Якщо виникає
запитання, абітурієнт має підняти руку і чекати, доки підійде екзаменатор. В
екстрених випадках дозволяється вихід абітурієнта з аудиторії тільки з дозволу
викладачів, присутніх в аудиторії, та у супроводі. Після завершення роботи
абітурієнт здає викладачам письмову роботу, аркуш вступного випробування.
4. Особливості проведення творчого конкурсу на спеціальності
017 «Фізична культура і спорт» та 024 «Хореографія».
Для вступників на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» творчий
конкурс складається з 2 етапів. Кожний етап оцінюється окремо за шкалою від
100 до 200 балів згідно наведених у програмі критеріїв. Мінімальна кількість
балів для допуску до участі в конкурсі для зарахування на навчання отримана в
кожному з етапів вступного випробування становить 120 балів на денну та на
заочну форму навчання. До 2-го туру творчого конкурсу абітурієнт
допускається за умови успішного проходження 1-го етапу (див. Таблиця 5 цих
Правил прийому).
Оцінка з вступного випробування вступників виставляється шляхом
виведення середнього арифметичного оцінок у двохсотбальній шкалі з 2 етапів
творчого конкурсу. Середній бал виражається у числах і округлюється з
точністю до 0,001.

Для вступників на спеціальність 024 «Хореографія» творчий конкурс
складається з 4 комбінацій.
Оцінка з фахового вступного випробування вступників виставляється
шляхом виведення середнього арифметичного оцінок у двохсотбальній шкалі з
кожної з трьох комбінацій. Середній бал виражається у числах і округлюється з
точністю до 0,001. Вага балів, отриманих за результатом творчого конкурсу
дорівнює коефіцієнту 0,5.
Якщо при виконанні будь-якої композиції абітурієнт показав результат
нижчий від того, що оцінюється в 101 бал, то за неї йому виставляється оцінка
100 балів. Дана оцінка додається до оцінок за інші композиції при визначенні
середнього балу з фахового випробування. Мінімальна кількість балів для
допуску до участі в конкурсі для зарахування на становить 140 балів на денну
та на заочну форму навчання (див. Таблиця 5 цих Правил прийому).
Абітурієнт, який отримав оцінку менш ніж 120 балів (на спеціальність
017 «Фізична культура і спорт») або менше ніж 140 балів (на спеціальність
024 «Хореографія»), до участі у конкурсі для зарахування на навчання не
допускається. Якщо абітурієнт не з’явився або відмовився від складання
нормативу − бали не нараховуються, абітурієнт позбавляється права подальшої
участі у вступному випробуванні та у конкурсі для зарахування на навчання до
Львівського державного університету фізичної культури імені Івана
Боберського.
Виконується танцювальна композиція під музичний супровід (власний
акомпаніатор або фонограма, представлена на аудіо касеті, CD або MD),
тривалістю до 4 хв. Дозволяється використання атрибутики, стилізованого
костюму та взаємодія з партнером, партнеркою (не більше 2 чол.).

Додаток 4 до Правил прийому до ЛДУФК ім. Івана Боберського
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії та
докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
Львівського державного університету фізичної культури
імені Івана Боберського в 2020 році
Прийом до аспірантури на 2020 рік (денна, вечірня, заочна форми)
здійснюється за науковими спеціальностями:
017 – «Фізична культура і спорт» (35 місць);
014 – «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» (9 місць);
242 – «Туризм» (5місць);
227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (5 місць).
Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі
становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЕКТС.
Прийом до докторантури на 2020 рік з відривом від виробництва
здійснюється за науковою спеціальністю:
017 – «Фізична культура і спорт»;
014 – «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)»;
227 – «Фізична терапія, ерготерапія»;
242 – «Туризм».
1. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи,
які здобули ступінь магістра або мають освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста.
Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за
державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення
протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права
повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.
2. Фінансування підготовки аспірантів, докторантів
Фінансування підготовки аспірантів у Львівському державному
університету фізичної культури імені Івана Боберського здійснюється:
 за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним
замовленням);
 за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Підготовка в аспірантурі та докторантурі громадян інших держав та осіб
без громадянства здійснюється на підставі:
 міжнародних договорів України;
 загальнодержавних програм;
 договорів, укладених між ЛДУФК ім. Івана Боберського та
юридичними, фізичними особами.

Прийом до аспірантури та докторантури ЛДУФК ім. Івана Боберського
здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування, крім громадян
інших держав, які зараховуються до аспірантури за результатами співбесіди.
3. Терміни прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання
Прийом документів до аспірантури та докторантури здійснюється
щоденно, крім суботи та неділі з 10-00 до 16-00 без перерви в період з
17 серпня по 31 серпня 2020 року.
Терміни проведення співбесіди для абітурієнтів, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (без профільної освіти): з 2-4 вересня
2020 року.
Терміни проведення вступних іспитів в аспірантуру: з 7 по 15 вересня
2020 року.
Термін зарахування вступників до аспірантури: 16 вересня 2020 року.
Додатковий набір на навчання в аспірантурі за кошти фізичних та
юридичних осіб (за умови наявності ліцензованих місць) проводиться з
16 вересня по 30 вересня 2020 року: прийом документів з 16 по 20 вересня,
вступні іспити з 23 по 27 вересня 2020 року. Зарахування проводиться
30 вересня 2020 р.
4. Порядок прийому документів для вступу в аспірантуру
Львівського державного університету фізичної культури імені Івана
Боберського
Вступники до аспірантури подають такі документи:
 заяву на ім’я ректора;
 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, де
навчався вступник або працює;
 автобіографія, резюме;
 дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації магістра (або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста); особи, які здобули відповідну
освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома;
 список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) та їх
копії або реферат за темою дисертації (25 сторінок) у випадку
відсутності наукових публікацій;
 копію паспорту;
 копію ідентифікаційного коду;
 копію трудової книжки (за наявності);
 копія приписного свідоцтва або військового квитка;
 рекомендацію Вченої ради (за наявності).

При вступі до докторантури окрім того подаються:
 розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук;
 копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у
разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого
диплома).
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія
під головуванням ректора. Члени приймальної комісії призначаються ректором
з числа завідувачів випускових кафедр.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду
реферату та поданих наукових праць.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання
вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін
всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого
терміну.
Вчена рада ЛДУФК ім. Івана Боберського у місячний термін розглядає
розгорнуті плани роботи над докторською дисертацією і визначає можливість
зарахування кожної особи до докторантури. Рішення Вченої ради
затверджується і оформляється наказом ректора ЛДУФК ім. Івана Боберського.
5. Організація і проведення вступних іспитів
Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія
під головуванням ректора (проректора з наукової роботи). Члени приймальної
комісії (3-5 осіб) призначаються ректором з числа провідних учених.
До складу комісій входять кваліфіковані спеціалісти (доктори філософії і
доктори наук) зі спеціальності, з якої вступає кандидат до аспірантури. До
складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися доктори
філософії, доценти і висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового
ступеня і вченого звання.
Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
 зі спеціальності: 017 – «Фізична культура і спорт»; 014 – «Середня
освіта (за предметними спеціалізаціями)»; 242 – «Туризм»; 227 – «Фізична
терапія, ерготерапія» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
 з іноземної мови (за вибором вченої ради) за програмою, яка відповідає
рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється
від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з
найвищим балом.
Відповідно до правил прийому особам, які вступають до аспірантури з
іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра
(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Додаткові вступні випробування відбуваються перед вступними іспитами зі
спеціальності та іноземної мови. Їх оцінювання відбувається за двобальною
шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за іспит
вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до вступних
іспитів.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче
задовільного рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у
конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань
не дозволяється.
Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових, науковотехнічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених
вимог.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в
наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб,
які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу
вищого навчального закладу розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця
з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний
підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки
на розгляд вченої ради вищого навчального закладу.
Вчена рада вищого навчального закладу в місячний строк розглядає
висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його
зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової
діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа

штатних науково-педагогічних або наукових працівників відповідного вищого
навчального закладу із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора.
Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти ступеня
доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній
основі.
Рішення про прийом до аспірантури чи докторантури або відмова в
прийомі повідомляється вступникові у п’ятиденний термін після прийняття
рішення приймальною комісією.
Апеляції на результати вступних іспитів до аспірантури розглядає
апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом
ректора.
6. Право на першочергове зарахування
На підставі результатів конкурсних іспитів приймальна комісія виносить
рішення щодо кожного вступника. При рівності конкурсних балів переважне
право при зарахуванні мають:
1. Особи, які отримали диплом магістра з відзнакою.
2. Особи, що мають публікації у фахових та інших виданнях.
3. Переможці чи призери Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських
конкурсів студентських науково-дослідних робіт.
4. Рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою ЛДУФК
ім. Івана Боберського або Вченою радою іншого вищого навчального
закладу, кафедрою, радою факультету ЛДУФК ім. Івана Боберського.
5. Члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних
змаганнях, перелік яких визначений центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки.
7. Надання рекомендацій для зарахування
Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця
державного замовлення Міністерства освіти і науки України приймальна
комісія приймає згідно з порядком формування конкурсного списку відповідно
до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.
Вступникам, які не набрали достатньої кількості балів для зарахування за
державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на
умовах контракту.

