
Додаток 9 

до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2018 році 

(пункт 7.9 розділу 7) 

 

Порядок 

проведення конкурсного відбору на навчання до Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня бакалавра, 

магістра за іншою спеціальністю 

 

1.Загальні положення 

1.1. Порядок проведення конкурсного відбору на навчання до Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності осіб, які здобули ступінь бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття 

ступеня бакалавра, магістра за іншою спеціальністю (далі – Порядок) у межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу обумовлює форму проведення вступних випробувань, умови 

прийому, порядок зарахування кандидатів на навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб зазначених вище категорій вступників. 

1.2. Порядок розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 13 жовтня 2017 року №1378 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2018 році». 

 

2. Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

2.1.Умови прийому на навчання  

2.1.1. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності приймає на денну 

та заочну форми навчання (у межах вакантних місць ліцензованого обсягу) осіб, які 

здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою (не спорідненою) 

спеціальністю, визначеною у додатку до цього Порядку. 

2.1.2. Вступники подають заяви про участь у конкурсному відборі до Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності тільки в паперовій формі. 

2.2. Вступні випробування 

2.2.1. Вступні випробування до Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності проводяться у строки, визначені розділом 5 Правил прийому. 

2.2.2. Вступники складають вступне випробування у вигляді співбесіди в обсязі 

програм з вищої математики та української мови за професійним спрямуванням. 

Вступні випробування з кандидатами на навчання проводить комісія для співбесіди. 

2.2.3. Результати співбесіди оцінюються за такою схемою: «рівень достатній» або 

«рівень недостатній». 

Особи, знання яких було оцінено як «рівень недостатній», до участі у конкурсі на 

зарахування до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності не 

допускаються. 

 

 



2.3. Організація конкурсу та зарахування на навчання 

2.3.1. Прийом до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 

навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, здійснюється за конкурсом на підставі результатів 

співбесіди та середнього балу документа (додатка до документа) про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Середній бал документа (додатка до документа) про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень обчислюється за шкалою від 0 до 100 балів з округленням до 

десятих та вноситься до Єдиної бази. 

2.3.2. Рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання приймається 

Приймальною комісією та оформлюється відповідним протоколом. 

2.3.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності видає наказ про зарахування вступників студентами 

вищого навчального закладу, який доводиться до їх відома. 

2.3.4. Зарахування на навчання проводиться у строки, визначені розділом 5 Правил 

прийому. 

 

3. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю 

3.1. Умови прийому на навчання 

3.1.1. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності приймає  на денну 

та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань 

відповідно до розділу 7 Правил прийому.  

3.1.2. Вступники подають заяви про участь у конкурсному відборі до Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності тільки в паперовій формі. 

3.2. Вступні випробування 

3.2.1. Вступні випробування до Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності проводяться у строки, визначені розділом 5 Правил прийому. 

3.2.2. Вступники складають вступні випробування у вигляді фахового вступного 

випробування (фахового тестового іспиту), іспиту з іноземної мови та співбесіди. 

Вступники проходять співбесіду для вступу на спеціальності 053 «Психологія», 101 

«Екологія» та 231 «Соціальна робота» в обсязі програм з історії України та української 

мови за професійним спрямуванням. 

Вступники проходять співбесіду для вступу на спеціальності 125 «Кібербезпека», 261 

«Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека» та 275 «Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)» в обсязі програм з вищої математики та української мови за 

професійним спрямуванням. 

Вступні випробування з кандидатами на навчання проводять фахові атестаційні 

комісії та комісія для співбесіди. 

3.2.3. Результати фахового вступного випробування та іспиту з іноземної мови за 

всіма спеціальностями, крім спеціальності 053 «Психологія», оцінюються за шкалою від 

0 до 100 балів. 



Результати фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови за спеціальністю 053 «Психологія» оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів. 

Результати співбесіди оцінюються за такою схемою: «рівень достатній» або «рівень 

недостатній». 

3.2.4. Вступники проходять співбесіду українською мовою.  

3.3. Організація конкурсу та зарахування на навчання 

3.3.1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 

спеціальностями, крім спеціальності 053 «Психологія», конкурсний бал розраховується 

відповідно до пункту 7.6.2 Правил прийому. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

053 Психологія» конкурсний бал розраховується відповідно до пункту 7.6.3 Правил 

прийому. 

3.3.2. Особи, які вступають на навчання за всіма спеціальностями, крім спеціальності 

053 «Психологія», відповіді яких з фахового вступного випробування або іспиту з 

іноземної мови оцінено нижче 51 балу, та/або знання яких під час співбесіди було оцінено 

як «рівень недостатній», до участі у конкурсному відборі на зарахування до Університету 

не допускаються. 

Особи, які вступають на навчання за спеціальністю 053 «Психологія», відповіді яких 

з фахового вступного випробування або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

оцінено нижче 100 балів, та/або знання яких під час співбесіди було оцінено як «рівень 

недостатній», до участі у конкурсному відборі на навчання за спеціальністю 053 

«Психологія» не допускаються. 

3.3.3. Рішення про надання рекомендацій на зарахування на навчання приймається 

Приймальною комісією та оформлюється відповідним протоколом. 

3.3.4. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж строку, визначеного 

Правилами прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування. 

3.3.5. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра. 

3.3.6. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності видає наказ про зарахування вступників курсантами 

(слухачами, студентами), який доводиться до їх відома. 

 



Додаток 

до  Порядку проведення конкурсного відбору на навчання  

до Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності осіб, 

які здобули ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), 

для здобуття ступеня бакалавра, магістра за іншою 

спеціальністю 

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2) 

 

Перелік спеціальностей, 

на які здійснюється прийом на навчання осіб, що здобули ступінь бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю 

 

Спеціальності ступеня бакалавра 

Випробування 
Код 

спеціаль-

ності 

Найменування спеціальності 

122 Комп’ютерні науки Співбесіда 

125 Кібербезпека Співбесіда 

261 Пожежна безпека Співбесіда 

263 Цивільна безпека Співбесіда 

275 Транспортні технології Співбесіда 

 


