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Унести до Правил прийому до Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності в 2019 році такі зміни:

1. Пункт 5.2 розділу 5 викласти в такій редакції:
«5.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма 
здобуття освіти

Заочна форма 
здобуття освіти

Прийом справ вступників на навчання за 
державним замовленням, що надсилаються 
підрозділами роботи з персоналом органів 
(підрозділів) ДСНС України*

до 01 липня до 01 липня

Початок прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб та за 
рахунок цільових пільгових державних 
кредитів

10 липня 10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на основі 
співбесіди, вступних іспитів або творчих 
конкурсів

18.00 година 
16 липня

18.00 година 
08 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають на навчання за рахунок 
цільових пільгових державних кредитів, на 
основі співбесіди, вступних іспитів або 
творчих конкурсів

18.00 година 
16 липня

18.00 година 
16 липня

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб тільки за 
результатами ЗНО, творчих конкурсів, 
складених з 01 липня до 10 липня

18.00 година 
22 липня

18.00 година 
08 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають на навчання за рахунок 
цільових пільгових державних кредитів, 
тільки за результатами ЗНО

18.00 година 
22 липня

18.00 година 
22 липня



Проведення вступних випробувань:
• творчий конкурс, співбесіди та 

вступні іспити на місця за 
державним замовленням

• творчий конкурс (за наявності) на 
місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб,

• додаткова сесія творчого конкурсу(за 
наявності) на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб,

• творчий конкурс (за наявності) на 
місця за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів

• співбесіди на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб

• співбесіди на місця за рахунок 
цільових пільгових державних 
кредитів

• вступні іспити на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

• вступні іспити на місця за рахунок 
цільових пільгових державних 
кредитів

01 липня -  10 липня

01 липня -  10 липня

11 липня -  22 липня

01 липня -  10 липня

17 липня -  19 липня 

17 липня -  19 липня 

17 липня -  22 липня 

17 липня -  22 липня

01 липня -  10 липня

09 серпня -  15 серпня

16 серпня -  20 серпня

01 липня -  10 липня

09 серпня -  15 серпня 

17 липня -  19 липня 

09 серпня -  20 серпня 

17 липня -  22 липня

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих 
до зарахування:

• на місця за державним замовленням

• на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб за результатами 
співбесіди

• на місця за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів за 
результатами співбесіди

• на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб за результатами 
ЗНО, творчих конкурсів (за 
наявності), вступних іспитів

• на місця за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів за 
результатами ЗНО, творчих 
конкурсів (за наявності), вступних 
іспитів

не пізніше
12.00 години 15 липня 

не пізніше
12.00 години 20 липня

не пізніше
12.00 години 20 липня

не пізніше
18.00 години 26 липня

не пізніше
18.00 години 26 липня

не пізніше
12.00 години 15 липня 

не пізніше
12.00 години 16 серпня

не пізніше
12.00 години 20 липня

не пізніше
18.00 години 21 серпня

не пізніше
18.00 години 26 липня

Закінчення строку виконання вступниками 
вимог до зарахування на місця:



• за державним замовленням

• на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

• на місця за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів

не пізніше
18.00 години 17 липня 

не пізніше
18.00 години 05 

серпня 
не пізніше

18.00 години 31 липня

не пізніше
18.00 години 17 липня 

не пізніше
18.00 години 22 серпня 

не пізніше
18.00 години 31 липня

Зарахування вступників на місця за 
державним замовленням

не пізніше 
12.00 години 18 липня

не пізніше 
12.00 години 18 липня

Виключення зарахованих на місця 
державного замовлення вступників з 
конкурсу на інші місця державного 
замовлення

не пізніше 20 липня не пізніше 20 липня

Зарахування вступників на місця:
• на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
• на місця за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів

не пізніше
12.00 години 10 

серпня
не пізніше

12.00 години 10 
серпня

не пізніше 
12.00 години 23серпня 

не пізніше 
12.00 години 10 

серпня

*  Копії сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання, документа 
державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком до нього, засвідчені в 
установленому порядку, окремо від справи вступника на навчання за державним 
замовленням підрозділи роботи з персоналом ДСНС направляють до Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності не пізніше ніж за п ’ять днів до 
початку вступних випробувань та конкурсного відбору.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення 
творчих конкурсів визначаються відповідно до Порядку організації та проведення 
творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти 
та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, 
затвердженого наказом МОН України від 17 квітня 2019 року №505. 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.

2. В пункті 5.5 розділу 5:
2.1. Абзац третій викласти в такій редакції:
«Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку 
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, 
затвердженого наказом МОН України від 05 квітня 2019 року №441.».



2.2. Пункт 5.5 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«Відповідний вступний іспит з іноземної мови проводиться за графіком 

основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), 
наданими Українським центром оцінювання якості освіти (далі -  УЦОЯО). 
УЦОЯО надає матеріали для проведення вступних іспитів з іноземної мови не 
раніше дня, що передує дню іспиту , та не пізніше 09.00 дня проведення іспиту.».

3. Пункт 6.18 розділу 6 доповнити новими абзацами третім, четвертим та 
п’ятим такого змісту:

«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована на 
підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на 
навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під 
час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про 
допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява 
вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 
Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної 
бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних 
заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 
Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 
анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного 
зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.».

4. Пункт 7.1 розділу 7 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на небюджетні 
конкурсні пропозиції за спеціальностями 053 Психологія», 073 «Менеджмент», 122 
«Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека» - у формі єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови або відповідного вступного іспиту з іноземної мови (за їх вибором), 
складеного у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, та 
фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового 
вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний 
рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).».

5. Пункт 9.3 розділу 9 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«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».».

6. Пункт 9.6 розділу 9 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Вступники, які проходять творчий конкурс, допускаються до участі в ньому

за наявності оригіналу документ, що посвідчує особу та екзаменаційного листка з 
фотокарткою.».



7. Пункт 10.3 викласти в такій редакції:
«10.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти;
прізвище, ім'я та по батькові вступника; 
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, 

квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо- 

кваліфікаційний рівень).».
8. Другий абзац пункту 11.1 розділу 11 викласти в такій редакції:
«Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого

здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто 
пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії свідоцтво про державну реєстрацію 
акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 
документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.».

9. Абзац третій пункту 13.3 розділу 11 виключити.
10. Пункт 14.4 розділу 14 доповнити новими абзацами третім та четвертим 

такого змісту:
«Додатковий конкурсний відбір на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб надається за всіма заявами поданими вступниками у межах 
ліцензійних обсягів.

Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати 
спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за 
умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого 
обсягу шляхом перенесення заяви).».

11. Пункт 15.4 розділу 15 викласти в такій редакції:
«15.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності України на підставі 
наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, 
сформована в Єдиній базі.».

12. В додатку 12:
12.1. Пункт 2.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим 

такого змісту:
«Якщо в Єдиній базі вже наявна інформація щодо особи з такими самими 

даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться в 
Єдиній базі (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що 
посвідчує особу).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.



12.2. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:
«3.4. Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності на підставі рішення 
Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв 
у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 
неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 
Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної 
бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних 
заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 
Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 
анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного 
зв'язку повідомляє вступника про скасування заяви в день її скасування, після чого 
вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.».

12.3. У тексті додатку слово «атестат» в усіх відмінках і числах замінити 
словом «документ» у відповідних відмінках і числах.


