
Алгоритм вступу на навчання  

до Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності в 2020 році 
 

І. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за державним замовленням за денною та 

заочною формами здобуття освіти. 

Для вступу на навчання за державним замовленням на основі зовнішнього 

незалежного оцінювання за денною та заочною формами здобуття освіти 

необхідно: 

1. Ознайомитись з Правилами прийому до Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності в 2020 році (із змінами) (далі – Правила прийому). 

2. До 01 червня 2020 року особисто звернутися до органу (підрозділу) Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України), найближчого до 

місця постійного проживання, з письмовою заявою на ім’я керівника цього органу 

(підрозділу) ДСНС України. 

3. Відповідно до Календарного плану, затвердженого наказами Міністерства освіти і 

науки України, прийняти участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання з 

обраних конкурсних предметів. Приймаються сертифікати ЗНО 2017 – 2020 років з 

усіх предметів, крім оцінок з іноземних мов. З іноземних мов приймаються оцінки 

сертифікатів 2018 – 2020 років. 

4. 04 серпня (денна форма) та 10 серпня (заочна форма) 2020 року прибути до 

Університету для проходження остаточного медичного огляду та випробувань з 

фізичної підготовки. 

5. До 15 серпня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 

рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому (у випадку, якщо ці документи подавались вступниками для 

вступу в інші заклади вищої освіти).  

Для вступу на навчання за державним замовленням на основі вступних іспитів 

замість зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, які мають право 

на спеціальні умови участі у конкурсному відборі) за денною та заочною формами 

здобуття освіти необхідно: 

1. Ознайомитись з Правилами прийому. 

2. До 01 червня 2020 року особисто звернутися до органу (підрозділу) ДСНС України, 

найближчого до місця постійного проживання, з письмовою заявою на ім’я керівника 

цього органу (підрозділу) ДСНС України. 

3. 04 серпня (денна форма) та 10 серпня (заочна форма) 2020 року прибути до 

Університету для проходження остаточного медичного огляду, випробувань з 

фізичної підготовки та здачі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного 

оцінювання).  

4. До 15 серпня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 



рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому, (у випадках, якщо ці документи подавались вступниками для 

вступу в інші заклади вищої освіти).  

 

ІІ. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною формою здобуття освіти. 

Для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

зовнішнього незалежного оцінювання за денною формою здобуття освіти 

необхідно: 

1. Ознайомитись з Правилами прийому. 

2. Відповідно до Календарного плану, затвердженого наказами Міністерства освіти і 

науки України, прийняти участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання з 

обраних конкурсних предметів. 

3. Для осіб, які вступають на навчання за спеціальністю «Пожежна безпека» 

додатково з 20 липня до 31 липня зареєструватись в Університеті для участі у 

творчому конкурсі (іспит з фізичної підготовки).  

З 03 серпня до 05 серпня прибути в Університет та пройти медогляд і творчий 

конкурс згідно з розкладом. 

4. З 13 серпня до 22 серпня подати заяви в електронній формі для участі у 

конкурсному відборі до Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі, затвердженим Міністерством 

освіти і науки України. 

5 До 10 вересня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 

рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому. 

Для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступників, 

які мають на це право) за денною формою здобуття освіти необхідно: 

1. Ознайомитись з Правилами прийому. 

2. З 20 липня до 31 липня зареєструватись в Університеті (подати заяву у паперовій 

формі) для участі у вступних випробуваннях у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання). 

3. З 03 серпня до 12 серпня пройти вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) згідно з розкладом. 

4. Для осіб, які вступають на навчання за спеціальністю «Пожежна безпека» 

додатково з 20 липня до 31 липня зареєструватись в Університеті для участі у 

творчому конкурсі (іспит з фізичної підготовки). 

З 03 серпня до 05 серпня прибути в Університет та пройти медогляд і творчий 

конкурс згідно з розкладом. 

5. З 13 серпня до 22 серпня (до 16 серпня для тих, хто вступає за співбесідою) подати 

заяви в паперовій формі та документи для участі у конкурсному відборі до 



Університету. 

6. З 16 серпня до 18 серпня вступникам, які мають на це право, пройти співбесіду з 

конкурсних предметів (замість вступних іспитів). 

7 До 10 вересня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 

рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому. 

 

ІІІ. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

заочною формою здобуття освіти. 

Для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

зовнішнього незалежного оцінювання за заочною формою здобуття освіти 

необхідно: 

1. Ознайомитись з Правилами прийому. 

2. Відповідно до Календарного плану, затвердженого наказами Міністерства освіти і 

науки України, прийняти участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання з 

обраних конкурсних предметів. 

3. З 13 серпня до 31 серпня подати заяви в електронній формі для участі у 

конкурсному відборі до Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі, затвердженим Міністерством 

освіти і науки України. 

4. Для осіб, які вступають на навчання за спеціальністю «Пожежна безпека» 

додатково з 13 серпня до 31 серпня зареєструватись в Університеті для участі у 

творчому конкурсі (іспит з фізичної підготовки).  

З 01 вересня до 03 вересня прибути в Університет та  пройти медогляд та творчий 

конкурс згідно з розкладом. 

5. До 13 вересня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 

рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому. 

Для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступників, 

які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі) за заочною 

формою здобуття освіти необхідно: 

1. Ознайомитись з Правилами прийому. 

2. З 13 серпня до 31 серпня зареєструватись в Університеті (подати заяву у паперовій 

формі) для участі у вступних випробуваннях у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання). 

3. Для осіб, які вступають на навчання за спеціальністю «Пожежна безпека» 

додатково з 13 серпня до 31 серпня зареєструватись в Університеті для участі у 

творчому конкурсі (іспит з фізичної підготовки).  

З 01 вересня до 03 вересня прибути в Університет та пройти медогляд та творчий 

конкурс згідно з розкладом. 



4. З 01 вересня до 06 вересня пройти вступні випробування у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) згідно з розкладом. 

5. До 13 вересня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 

рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому. 

 

ІV. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за денною та 

заочною формами здобуття освіти. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра необхідно: 

1. Ознайомитись з Правилами прийому. 

2. З 12 травня до 05 червня 2020 року зареєструватись в Університеті для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (заяви на реєстрацію подаються в 

електронній формі). (Алгоритм реєстрації оприлюднено на веб-сайті Університету). 

Отримати від приймальної комісії Університету екзаменаційний листок. 

3. 01 липня 2020 року скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (іспит 

проводиться Українським центром оцінювання якості освіти). 

4. З 05 серпня до 16 серпня (денна форма) та до 22 серпня (заочна форма) після 

складання єдиного вступного іспиту зареєструватись в Університеті для участі у 

конкурсному відборі (заяви подаються в електронній формі). 

5. З 17 серпня до 26 серпня скласти в Університеті фахові вступні випробування 

згідно з розкладом. 

6. До 10 вересня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 

рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому. 

Увага! 

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, вступники на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або 

подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний 

іспит з іноземної мови в Університеті. Якщо вступник вирішив скласти 

вступний іспит з іноземної мови в Університеті, то реєструватись на ЄВІ з 

12 травня до 05 червня не потрібно. У такому випадку заяви для реєстрації у 

конкурсному відборі подавати у строки, визначені пунктом 4 цього розділу в 

паперовій формі. 

 

V. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною 

формами здобуття освіти. 

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста необхідно: 



1. Ознайомитись з Правилами прийому. 

2. Відповідно до Календарного плану, затвердженого наказами Міністерства освіти і 

науки України, прийняти участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання з 

конкурсних предметів (для всіх спеціальностей – з української мови і літератури, а 

для спеціальності 073 Менеджмент додатково – з математики або історії України). 

Сертифікати ЗНО з української мови і літератури, математики та історії 

України  приймаються за 2017 – 2020 роки. 

4. З 13 серпня до 22 серпня 2020 року зареєструватись в Університеті для участі у 

конкурсному відборі (заяви подаються в паперовій формі). 

5. З 27 серпня до 31 серпня скласти в Університеті фахові вступні випробування 

згідно з розкладом. 

6. До 06 вересня вступникам, які успішно пройшли вступні випробування і 

рекомендовані до зарахування, подати оригінали всіх документів, визначених 

Правилами прийому. 

 

 


