
Додаток 8 

до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2019 році 

(пункт 7.8 розділу 7) 

 

Порядок 

проведення конкурсного відбору на навчання  

до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

для здобуття ступеня магістра за спорідненими спеціальностями на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, а також ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня 

магістра а також ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі – 

Порядок) визначає перелік та форму проведення вступних випробувань, умови прийому, 

порядок зарахування кандидатів на навчання з підготовки магістра за спорідненими 

спеціальностями на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 

а також бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

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

від 11 жовтня 2018 року №1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з 

питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» та Правил прийому. 

 

2. Умови прийому на навчання 

2.1. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

спеціальностями, визначеними у додатку 1 до Правил прийому, на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

2.2. Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за спеціальностями, 

визначеними у додатку 3 до Правил прийому. 

2.3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання для здобуття ступенів магістра та бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста визначаються розділом 5 Правил прийому. 

 

3.Вступні випробування 

3.1. Вступні випробування до Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності проводяться у строки, визначені розділом 5 Правил прийому. 

3.2. Вступні випробування з кандидатами на навчання для здобуття ступеня магістра, 

а також ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста проводять фахові атестаційні комісії. 

3.3. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма спеціальностями, 

крім спеціальності 073 «Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 



молодшого спеціаліста складають вступне випробування у формі фахового вступного 

випробування в обсязі навчальних програм за відповідними спеціальностями підготовки 

молодшого спеціаліста. 

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 

073 Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

складають вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови і літератури та фахового вступного випробування в обсязі навчальних 

програм за відповідними спеціальностями підготовки молодшого спеціаліста. 

3.4. Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра за всіма спорідненими 

спеціальностями, крім спеціальностей 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 

«Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», складають вступне випробування у формі 

фахового вступного випробування в обсязі освітніх програм підготовки бакалавра та 

вступного іспиту з іноземної мови. 

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра за спеціальностями 053 «Психологія», 

073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека» - у формі єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.  

Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються з результатів 

єдиного вступного іспиту 2019 року. 

3.5. Програми фахових вступних випробувань та вступного іспиту з іноземної мови 

розробляються Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності і 

затверджуються ректором не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Програми оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

3.6. Фахове вступне випробування відбувається у письмовій формі (у формі тестового 

фахового іспиту). Кожна особа, що проходить тестування, отримує індивідуальний 

екзаменаційний комплект, що складається: з зошита для відповідей та тестового завдання.  

Тестування триває 3 години (180 хвилин). 

3.7. Тестове завдання складається з трьох рівнів, що відрізняються за змістом та 

складністю і містить 18 завдань: 

Тестовий бланк містить тестові завдання різної форми, а саме: 

 завдання з вибором однієї правильної відповіді; 

 завдання відкритої форми з короткою відповіддю; 

 завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (повне розв’язання і 

обґрунтування одержаної відповіді або доведення заданого твердження). 

3.8. Результати виконання завдань фахового вступного випробування оцінюються 

екзаменаторами за шкалою від 0 до 100 балів відповідно до наведеної схеми оцінювання 

завдань: 
 

Рівень 

завдань 

Номери 

завдань 

Кількість 

балів 
Шкала оцінювання 

1-й рівень 1-10 0 або 3 0 балів – невірна відповідь; 

3 бали – вірна відповідь 



2-й рівень 11-16 0 - 8 0 балів – відповідь відсутня або тільки записані 

окремі фрази, що не висвітлюють суть завдання; 

2 бали – вступник не закінчив відповідь, тобто не 

сформулював ключові моменти, але наблизився 

досить близько до відповіді, виконавши не менше 

половини логічних кроків; 

4 бали – правильна послідовність ходу відповіді, 

але відсутні деякі етапи. Можливі деякі помилки, 

які суттєво не впливають на подальший хід 

відповіді. Одержана відповідь може бути 

неповною або недостатньо обґрунтованою; 

6 балів – правильна відповідь, але допускаються 

окремі неточності; 

8 балів – повністю правильна відповідь, що 

включає в себе необхідні пояснення, з яких 

випливає аргументоване твердження 

3-й рівень 17-18 0 - 11 0 балів – немає розв’язку або тільки записані 

формули, що не стосуються розв’язку завдання; 

3 бали - вступник не закінчив розв‘язок , тобто не 

отримав відповіді, але в розв‘язку наблизився 

досить близько до неї , виконавши не менше 

половини логічних кроків; 

6 балів – правильна послідовність ходу 

розв’язування, але відсутні деякі етапи. Можливі 

помилки в обчисленнях або перетвореннях, які 

впливають на подальший хід розв’язування. 

Одержана відповідь може бути неповною або 

недостатньо обґрунтованою; 

9 балів – правильне розв’язання завдання, але 

допускаються помилки у обчисленнях; 

11 балів – повністю правильно розв’язане 

завдання, що включає в себе пояснення, 

посилання на нормативні документи, з яких 

випливає те чи інше твердження 

 

Результати виконання завдань з фахового вступного випробування при вступі на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія», 073 

«Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека» оцінюється 

екзаменаторами таким чином: оцінка, обрахована за шкалою від 0 до 100 балів, 

переводиться в шкалу 100-200 балів відповідно до таблиці: 

 

 

 



 

Таблиця відповідності 

бала за фахове вступне випробування, обрахованого  

за 100-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали 
 

 

Бал за фахове 

вступне 

випробування 

за 100-

бальною 

шкалою 

Бал за 200-бальною 

шкалою 

30 100.0 

31 101.4 

32 102.9 

33 104.3 

34 105.7 

35 107.1 

36 108.6 

37 110.0 

38 111.4 

39 112.9 

40 114.3 

41 115.7 

42 117.1 

43 118.6 

44 120.0 

45 121.4 

46 122.9 

47 124.3 

48 125.7 

49 127.1 

50 128.6 

51 130.0 

52 131.4 

53 132.9 

54 134.3 

55 135.7 

56 137.1 

57 138.6 

58 140.0 

59 141.4 

60 142.9 

61 144.3 

62 145.7 

63 147.1 

64 148.6 

65 150.0 

66 151.4 

67 152.9 

68 154.3 

69 155.7 

70 157.1 

71 158.6 

72 160.0 

73 161.4 

74 162.9 

75 164.3 

76 165.7 

77 167.1 

78 168.6 

79 170.0 

80 171.4 

81 172.9 

82 174.3 

83 175.7 

84 177.1 

85 178.6 

86 180.0 

87 181.4 

88 182.9 

89 184.3 

90 185.7 

91 187.1 

92 188.6 

93 190.0 

94 191.4 

95 192.9 

96 194.3 

97 195.7 

98 197.1 

99 198.6 

100 200.0 



3.9. Результати вступного іспиту з іноземної мови оцінюється екзаменаторами 

за шкалою від 0 до 100 балів відповідно до наведеної схеми оцінювання завдань: 
 

Рівень 

завдань 

Номери 

завдань 

Кількість 

балів 
Шкала оцінювання 

1-й рівень 1-10 0 або 3 0 балів – невірна відповідь; 

3 бали – вірна відповідь 

2-й рівень 11-16 0 - 8 0 балів – неправильний переклад, простий набір 

слів; 

2 бали – переклад речень частково відповідає 

змісту оригіналу, допущено лексичні, граматичні 

та орфографічні помилки при перекладі; 

4 бали – переклад речення в цілому відповідає 

змісту оригіналу, можливі неточності при 

перекладі професійної лексики та термінології; 

6 балів – переклад відповідає змісту речень, 

можливі неточності у граматичних конструкціях; 

8 балів – правильний переклад 

3-й рівень 17-18 0 - 11 0 балів – велика кількість лексичних і граматичних 

помилок, зміст висловлювання незрозумілий; 

3 бали – недостатній словниковий запас, наявні 

лексичні, граматичні, орфографічні помилки, що 

заважають адекватному сприйняттю тексту; 

7 балів – наявні лексичні та певні граматичні 

помилки, які не впливають на адекватність 

сприйняття, недостатнє володіння професійною 

лексикою; 

9 балів – висловлювання побудовано логічно та 

послідовно, використано достатній словниковий 

запас та професійну лексику, можлива наявність 

кількох граматичних помилок; 

11 балів – чітке використання професійної 

термінології, дотримання правил граматики, повне 

розкриття теми 

 


