
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА



П О Л О Ж Е Н Н Я  
П РО  П Р О В Е Д Е Н Н Я  Д О Д А Т К О В И Х  В С Т У П Н И Х  В И П Р О Б У В А Н Ь  

П РИ  В С Т У П І Н А  Н А В Ч А Н Н Я  Д Л Я  ЗД О Б У Т Т Я  С Т У П Е Н Я  М А Г ІС Т РА

1. Загальні положення
1.1. Положення про проведення додаткових вступних випробувань при вступі на 

навчання для здобуття ступеня магістра (далі -  Положення) у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності (далі -  Університет) обумовлює перелік вступників, 

для яких передбачені додаткові вступні випробування, організацію та порядок їх 

проведення, критерії оцінювання відповіді кандидатів на навчання.

1.2. Положення розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом М іністерства освіти і науки 

України від 11.10.2018 року № 1096, Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом М іністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 року № 1085, та Правил прийому до Л ьвівського державного університету 

безпеки життєдіяльності в 2019 році (далі -  Правила прийому).

1.3. Особа може вступити до Л ьвівського державного університету безпеки 

життєдіяльності для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування 

(співбесіди) з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування у Львівському державному університеті 

безпеки життєдіяльності

1.4. Метою додаткового вступного випробування є перевірка рівня знань, умінь та 

навичок вступників, виявлення їх  підготовленості до навчання в Університеті для здобутгя 

ступеня магістра.

1.5. Додаткове вступне випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня 

магістра проводяться у формі співбесіди.

Програми та завдання з додаткових вступних випробувань розробляються комісією по 

проведенню співбесід.

Програми додаткових вступних випробувань затверджує голова приймальної комісії 

Л ьвівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі -  Приймальна 

комісія).

2. Організація та проведення додаткового вступного випробування
2.1. Додаткові вступні випробування у формі співбесіди проводяться:

для спеціальностей 122 «Комп’ю терні науки», 125 «Кібербезпека», 

261 «Пожежна безпека», 263 «Ц ивільна безпека», 275 «Транспортні технології



(на автом обільном у транспорті)» - в обсязі програм з вищої математики та 

української мови за професійним спрямуванням;

для спеціальностей 053 «Психологія», 073 «М енедж м ент», 101 «Екологія», 231 

«Соціальна робота» - в обсязі програм з історії України та української мови за 

професійним спрямуванням.

2.2. Додаткові вступні випробування у формі співбесіди проводить комісія для 

проведення співбесід, склад якої затверджується ректором Л ьвівського державного 

університету безпеки життєдіяльності.

Строки проведення додаткових вступних випробувань визначаються Правилами 

прийому.

2.3. Додаткове вступне випробування у формі співбесіди з кожним ступником 

проводить не менше двох членів комісії по проведенню співбесід з кожного конкурсного 

предмету.

2.4. Кожна особа, що проходить співбесіду, отримує індивідуальний екзаменаційний 

білет.

Кожний екзаменаційний білет містить питання з конкурсних предметів, які 

виносяться на вступне випробування.

Вступник має можливість підготуватися протягом години, після чого відповісти на 

питання білету.

2.5. Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в аркуші усної 

відповіді (співбесіди). Аркуш по закінченню співбесіди підписується вступником та 

екзаменаторами (додаток 1).

2.6. Результати співбесіди для вступу на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра за 

іншою (неспорідненою) спеціальністю  оцінюються за такою схемою: «рівень достатній» 

або «рівень недостатній».

При задовільній відповіді на 50%  та більше питань екзаменаційного білету рівень знань 

вважається достатнім, в протилежному випадку рівень знань оцінюються як недостатній.

Відповідь вважається незадовільною, якщо вступник припускається помилок при 

визначенні понять, недостатньо вичерпно розкриває питання, не може застосувати знання 

для розв’язання практичних завдань.

2.7. Основним документом, який засвідчує роботу комісії для проведення співбесіди є 

протокол співбесіди (додаток 2).

В  протоколі співбесіди записується рішення комісії щодо рекомендації до зарахування 

вступника студентом (слухачем) відповідного ступеня вищої освіти та спеціальності. 

Подається мотивований висновок за результатами співбесіди.

Протокол заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії.

2.8. Результати співбесіди оголошуються вступнику у день проведення співбесіди.

2.9. Екзаменатори можуть позбавити вступника права проходити співбесіду за: 

використання будь-яких посібників;



порушення дисципліни; 

користування мобільним телефоном;

спробу надати чи одержати допомогу, спілкування під час співбесіди в будь- 

якій формі з іншою особою щодо змісту білетів; 

запізнення на початок співбесіди;

спробу залишити аудиторію без дозволу під час співбесіди.

Обговорено на засіданні приймальної комісії « ______Лм і-ГШ У  2019 року.

Протокол № З

Відповідальний секретар приймальної комісії



Додаток 1
до Положення про проведення 
додаткових вступних випробувань при 
вступі на навчання для здобуття 
ступеня магістра

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(п овн е най м енування вищ ого н авчал ьн ого  закладу)

Аркуш
усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з

(назва(и )

Вступник

Ступінь вищої освіти_

Навчально-науковий інститут_ 

Спеціальність (спеціалізація)_

навчал ьн ого(и х) предм ета(ів))

(прізвищ е, ім ’я, по батькові)

(м агістр )

(най м енування)

(к о д  і назва)

Час початку відповіді_________________________________

Час закінчення відповіді_______________________________

Номер екзаменаційного білета______________ Дата випробування «______ » ______________ 20___ р.

Зміст відповіді:



Додаткові запитання

Підпис вступника______________________Результати співбесіди

Екзаменатори
(н ідпи с) (прізвищ е та  ініціали)

(підпис) (прізвищ е та  ініціали)

(підпис) (прізвищ е та  ініціали)

(підпис) (прізвищ е та  ініціали)

(підпис) (прізвищ е та  ініціали)

(п ідп ис) (прізвищ е т а  ініціали)



Додаток 2
до Положення про проведення 
додаткових вступних випробувань при 
вступі на навчання для здобуття 
ступеня магістра

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(най м енуванн я вищ ого н авчал ьн ого  закладу)

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ №

(прізвищ е, ім ’я, по батькові вступни ка)

пройшов (пройшла) співбесіду «____ »__________ 20____року у комісії для проведення співбесід

За підсумками співбесіди комісія вирішила___________________________________ до зарахування
(реком ендувати, не реком ендувати )

курсантом/студентом (студенткою)________ курсу

ступеня вищої освіти_________________________________________________________________________

за спеціальністю (спеціалізацією)
(м а гіс гр )

(к о д  і назва сп ец іальності,

спеціалізації)

Мотивований висновок:

Голова комісії
(п ідп ис)

і

(прізвищ е та  ініціали)

(п ідп ис) (прізвищ е т а  ініціали)

(п ідп ис) (прізвищ е т а  ініціали)

(п ідп ис) (прізвищ е т а  ініціали)

(п ідп ис) (прізвищ е т а  ініціали)

(п ідп ис) (прізвищ е та  ініціали)

(п ідп ис) (прізвищ е т а  ініціали)


