
РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

У ФОРМІ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Регламент проведення вступного випробування у формі творчого 

конкурсу (далі – Регламент) у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності (далі – Університет) обумовлює перелік вступників, для яких 

передбачені конкурсні вступні випробування у формі творчого конкурсу, організацію 

та процедуру проведення творчого конкурсу кандидатів на навчання за державним 

замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

1.2. Регламент розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 11.10.2018 року №1096, Положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 року №1085, Порядку відбору та прийому до вищих 

навчальних закладів цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 23 

лютого 2015 року №197, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 березня 

2015 року за № 290/26735 та Правил прийому до Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності в 2019 році (далі – Правила прийому). 

1.3. Творчий конкурс передбачає перевірку та оцінювання фізичних 

здібностей вступника, необхідних для здобуття вищої освіти за відповідними 

спеціальностями (освітніми програмами). 

1.4. Творчий конкурс проводиться у формі вступного випробування з оцінки 

рівня фізичної підготовки та вступного іспиту з фізичної підготовки 

 

2. Перелік вступників, для яких передбачено вступні випробування у 

формі творчого конкурсу 

2.1. Вступне випробування з оцінки рівня фізичної підготовки є обов'язковим 

для всіх категорій вступників на основі повної загальної середньої освіти, які 

вступають на перший курс денної форми здобуття освіти за державним замовленням 

за такими спеціальностями: 053 «Психологія», 101 «Екологія», 122 «Комп’ютерні 

науки», 125 «Кібербезпека», 275 «Транспортні технології». 

2.2. Вступний іспит з фізичної підготовки є обов'язковим для всіх категорій 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на перший курс 

денної та заочної форм здобуття освіти за державним замовленням за 

спеціальностями 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека». 

Вступний іспит з фізичної підготовки є обов'язковим для всіх категорій 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на перший курс 

денної та заочної форм здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 261 «Пожежна безпека». 

 



3. Реєстрація вступників для участі у творчому конкурсі 

3.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на 

перший курс денної та заочної форм здобуття освіти за державним замовленням, 

справи яких надійшли від підрозділів роботи з персоналом ДСНС України у 

встановлені Правилами прийому строки, додатково для участі у творчому конкурсі не 

реєструються. 

3.2. Реєстрація вступників на основі повної загальної середньої освіти, які 

вступають на перший курс денної та заочної форм здобуття освіти за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, здійснюється уповноваженою особою Приймальної комісії 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі – Приймальна 

комісія). 

Реєстрація розпочинається 10 червня і завершується до початку останнього 

потоку проведення конкурсу. 

3.3. Під час реєстрації вступник подає заяву в паперовій формі та пред’являє 

оригінали: 

документа, що посвідчує особу; 

документа державного зразка про здобуту повну загальну середню освіту, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. У творчих конкурсах мають 

право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню 

освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою 

відповідного закладу освіти; 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

3.4. До заяви вступник додає: 

копію документа, що посвідчує особу; 

копію документа державного зразка про здобуту повну загальну середню 

освіту, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього; 

копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; 

кольорову фотокартку розміром 3х4 см; 

медичну довідку для вступників до закладів вищої освіти за формою 086/о. 

3.5. Приймальна комісія Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (далі – Приймальна комісія) здійснюють реєстрацію заяв вступників 

для участі в творчому конкурсі, формує аркуш результатів вступних випробувань та 

екзаменаційні потоки в порядку надходження заяв вступників. 

Реєстрація для участі в творчому конкурсі не вважається фактом подачі заяви 

вступника для вступу на навчання до Університету. 

3.6. Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника 

творчого конкурсу в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви. 

Під час реєстрації вказуються такі дані: 

прізвище, ім’я, по батькові; 

число, місяць і рік народження; 

серія і номер документа, що посвідчує особу; 

спеціальність, на яку подається заява на участь у творчому конкурсі; 



відомості про заклад освіти; 

інформацію про адресу, де проживає особа; 

номер(и) контактних телефонів; 

електронну адресу, за якою особі можуть бути надіслані офіційні повідомлення 

про порядок проведення творчого конкурсу. 

3.7. Обробка персональних даних учасників творчих заліків здійснюється 

відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VІ «Про захист 

персональних даних». 

 

4. Процедура проведення творчого конкурсу 

4.1. Творчий конкурс проводиться з вступниками в складі попередньо 

визначених груп. 

4.2. До вступного іспиту з фізичної підготовки чи вступного випробування з 

оцінки рівня фізичної підготовки вступники допускаються тільки після остаточного 

висновку тимчасово діючої лікарсько-експертної комісії при Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності щодо придатності до навчання. 

4.3. Вступники допускаються до участі у творчому конкурсі за наявності: 

оригіналу документа, що посвідчує особу; 

аркушу результатів вступних випробувань. 

4.4. Вхід вступників до приміщень спортивних споруд починається не раніше 

між за 15 хвилин до початку творчого конкурсу.  

При вході до приміщення вступник має особисто пред'явити: 

оригінал документа що посвідчує особу; 

аркуш результатів вступних випробувань з фотокарткою. 

4.5. Для виконання нормативів з фізичної підготовки вступники зобов’язані 

мати спортивний одяг та взуття відповідно до виду випробувань, 

4.6. Вступники залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші 

засоби зв’язку у відведеному для цього місці. Батьки чи інші особи, які 

супроводжують вступника, до приміщень спортивних споруд не допускаються. 

4.7. Після початку творчого конкурсу допуск вступників до приміщень 

забороняється.  

Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у творчому конкурсі 

допускаються за рішенням відповідального секретаря Приймальної комісії. 

4.8. Результати складання творчого конкурсу оцінюються відповідно до 

нормативів виконання вправ з фізичної підготовки, наведених у додатку до цього 

Регламенту. 

Результати з кожного виду вправ, а також загальний результат, одержаний під 

час вступного випробування з фізичної підготовки, заносяться до відомості 

результатів вступного випробування та до аркушу результатів вступних випробувань. 

4.9. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого 

Приймальною комісією бала на одному з етапів, не допускаються до участі у 

наступному етапі творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 



4.10. Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу, включаючи оцінку 

творчого конкурсу та інформацію про досягнення мінімального бала для допуску до 

конкурсного відбору, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на 

стенді Приймальної комісії не пізніше наступного дня після його проведення. 

4.11. Для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

зазначена в пункті 4.10 інформація також розміщується на офіційному веб-сайті 

Університету та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не 

пізніше наступного дня після їх проведення. 

4.12. Перескладання вступного випробування з оцінки рівня фізичної 

підготовки або вступного іспиту з фізичної підготовки не дозволяється. 

 


