
 

 
Додаток 12  

до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2020 році 

(пункт7.11 розділу 7) 

 

Правила прийому  

до ад’юнктури та докторантури  

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

в 2020 році 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем 

доктора філософії є Відомість щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та затверджені Правила 

прийому. 

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем 

доктора наук є Правила прийому. Підготовка докторів здійснюється без отримання 

ліцензії. 

1.2. Фінансування підготовки в ад’юнктурі та докторантурі у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності (далі – Університет) здійснюється: 

за державним замовленням; 

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти 

грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або 

доктора наук). 

1.3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в ад’юнктурі та докторантурі 

Університету здійснюється: 

на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм 

обміну чи мобільності; 

на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними 

закладами (науковими установами) України, між Університетом та вищими 

навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими 

чи академічної мобільності; 

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). 

1.4. В Університеті навчання в ад’юнктурі здійснюється за спеціальностями:  

015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 

073 «Менеджмент»; 

101 «Екологія»; 

122 «Комп’ютерні науки»; 

261 «Пожежна безпека». 

Навчання в докторантурі здійснюється за спеціальностями: 

073 «Менеджмент»; 

261 «Пожежна безпека». 



1.5. Вступ до ад’юнктури та докторантури здійснюється на конкурсній основі 

відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261, Умов прийому та 

Правил прийому. 

1.6 Після закінчення прийому до ад’юнктури та докторантури за державним  

замовленням ректор Університету у п’ятиденний строк подає до Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) звіт про виконання плану 

прийому до ад’юнктури та докторантури. 

1.7. Особам, зарахованим до ад’юнктури та докторантури за державним 

замовленням з відривом від служби в органах (підрозділах) ДСНС України, 

призначається грошове утримання з дати зарахування. 

1.8. Випускники Університету, що навчалися за державним замовленням та 

допущені до вступу в ад’юнктуру, до початку вступних іспитів направляються в 

розпорядження органів (підрозділів) ДСНС України та призначаються на посаду 

згідно з протоколом персонального розподілу. За наявності виклику до ад’юнктури 

вступники скеровуються до Університету для складання вступних іспитів. 

1.9. Нормативний строк підготовки доктора філософії в ад’юнктурі становить 

чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі - два роки. 

1.10. На період конкурсного набору працівники ДСНС України забезпечуються 

грошовим утриманням згідно з чинним законодавством. 

1.11. Правила прийому до ад’юнктури та докторантури діють протягом 

календарного року. 

 

2. Організація прийому до ад’юнктури. 

2.1. Організацію прийому вступників до ад’юнктури Університету здійснює 

Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є 

її головою. 

2.2. Для проведення вступних випробувань до ад’юнктури утворюються 

предметні комісії до складу яких входить, як правило, три - п’ять осіб, які 

призначаються ректором Університету. 

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, 

які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за 

виконання відповідної освітньо-наукової програми.  

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники 

інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про 

ведення спільної наукової діяльності або спільного керівництва дослідженнями 

ад’юнктів та спільного виконання освітньо-наукової програми, або якщо 

здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, 

узгодженою між Університетом і науковою установою. До складу предметної комісії 

з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і 

вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням 

Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови 

вступником. 



2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ад’юнктури Університету, 

вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету, як правило, в день 

прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

2.4. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу 

освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). До вступних 

випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу 

документи згідно з Правилами прийому Приймальна комісія може відмовити особі в 

допуску до проходження вступних випробувань до ад’юнктури виключно у зв’язку з 

неподанням в установлений строк документів, визначених Правилами прийому. 

2.5. Перелік документів, необхідних для вступу до ад’юнктури, включає: 

заяву вступника; 

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону 

України «Про громадянство України»);  

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних. 

2.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство 

медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о; 

список опублікованих наукових праць і винаходів; 

науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної 

вступником спеціальності; 

рекомендаційний лист (и) зокрема, від потенційного роботодавця та/або 

вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у разі його вступу до 

ад’юнктури Університету. 

2.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією 

або в установленому законодавством порядку.  

Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.  

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.  

2.8. Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що 

виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань 

нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі 

успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття Вченою радою 

рішення про визнання його диплома. 

2.9. Вступні випробування до ад’юнктури Університету складаються з: 

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

вступного іспиту з іноземної мови. 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або 



сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення 

результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

2.10. Особам, які вступають до ад’юнктури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове 

вступне випробування – співбесіда за темою планованих наукових досліджень. 

 

3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання до ад’юнктури 

3.1. Заяви (рапорти) вступників на навчання для здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії подаються тільки в паперовій формі. 

3.2. Прийом заяв (рапортів) та документів від вступників на денну та заочну 

форми здобуття освіти розпочинається 01 серпня. 

Прийом заяв (рапортів) від вступників на денну та заочну форми здобуття 

освіти закінчується о 18.00 годині 31 серпня. 

3.3 Вступні іспити проводяться з 01 вересня до 15 вересня. 

3.4. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії, із зазначенням рекомендованих до 

зарахування формується на основі конкурсного балу. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії оприлюднюється не пізніше 16 вересня. 

3.5. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до 

зарахування відповідно до пункту 3.6 цього розділу до 25 вересня. 

3.6. Особи, які подали заяви (рапорти) та беруть участь у конкурсному відборі, 

після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто 

оригінали документа про ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до 

нього, інших документів, передбачених Правилами прийому до ад’юнктури та 

докторантури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2020 

році (далі – Правила прийому до ад’юнктури та докторантури), до Приймальної 

комісії. 

3.7. Особи, які в установлені строки, визначені цими Правилами прийому до 

ад’юнктури та докторантури, не подали до Приймальної комісії оригінали документа 

про освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, інших 

документів, передбачених Правилами прийому до ад’юнктури та докторантури (не 

виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування. 



3.8. Зарахування вступників на денну та вечірню форми здобуття освіти для 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії відбувається не пізніше 30 

вересня. 

 

4. Зарахування до ад’юнктури. 

4.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ад’юнктури Університету, 

конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів за вступні іспити. 

4.2. У разі одержання однакових конкурсних балів переважне право у 

зарахуванні до ад’юнктури мають вступники, рекомендовані до вступу до ад’юнктури 

Вченою радою Університету, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або 

декілька кандидатських іспитів. 

4.3. Зарахування до ад’юнктури проводиться наказом ректора Університету. 

4.4. Про зарахування до ад’юнктури або про відмову в зарахуванні до 

ад’юнктури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття 

Приймальною комісією відповідного рішення. 

4.5. Кожному ад’юнкту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом 

ректора Університету призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або 

за рішенням Вченої ради (як виняток) - кандидат наук. 

 

5. Прийом до докторантури 

5.1. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, 

наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації в 

міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з 

вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які 

мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді 

дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 

5.2. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу 

подає кафедрі, відділу, лабораторії Університету розгорнуту пропозицію, в якій 

міститься план дослідницької роботи або інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом 

місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний 

підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість 

зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд 

Вченої ради Університету. 

5.3. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури до 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності включає, зокрема: 

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором 

наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, 

із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 

копію диплома доктора філософії або кандидата наук. 

5.4. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими 

вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо 

зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Університету одночасно 



приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає 

вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

5.5. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри, 

відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його 

зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової 

діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних 

науково-педагогічних або наукових працівників Університету із ступенем доктора 

наук з відповідної спеціальності. 

Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора 

Університету. 

5.6. Зарахування вступників на навчання для здобуття наукового ступеня 

доктора наук відбувається не пізніше 31 грудня. 


