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Зміни до Правил прийому 

до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

в 2020 році 

 

Внести до Правил прийому до Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності в 2020 році такі зміни: 

1. Пункт 1.2 розділу 1 викласти в такій редакції: 

«1.2. Правила прийому розроблені приймальною комісією Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Умов прийому 

для здобуття вищої освіти  в 2020 році (із змінами), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за 

№ 1192/34163 (далі - Умови прийому), 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, Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 

листопада 2015 року за № 1353/27798.». 

2. У розділі 3: 

2.1. Пункт 3.7 викласти у такій редакції: 

«3.7. . Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 

громадянами України.». 

2.2. Розділ доповнити новим пунктом 3.10 такого змісту: 

«3.10. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності встановлює 

вартість навчання відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати 

за навчання для здобуття  вищої освіти на основі індикативної собівартості, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року 

№ 191.». 

3. Розділ 5 викласти в такій редакції: 

«5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 
 

5.1. Приймальна комісія працює за наступним розкладом: 

понеділок - п’ятниця з 9 години до 17 години; 

субота, неділя - з 10 години до 14 години. 

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: 

 

 
 



Строки вступної кампанії 
Денна форма здобуття 

освіти 

Заочна форма здобуття 

освіти 

Початок прийому заяв та документів для 

участі у вступних іспитах та творчому 

конкурсі від осіб, які вступають на навчання 

за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів 

20 липня 20 липня 

Початок прийому заяв та документів для 

участі у вступних іспитах та творчому 

конкурсі від осіб, які вступають на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

20 липня 13 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у вступних іспитах та творчому 

конкурсі від осіб, які вступають на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

31 липня 31 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у вступних іспитах та творчому 

конкурсі від осіб, які вступають на навчання 

за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів 

31 липня 31 липня 

Прийом справ вступників на навчання за 

державним замовленням, що надсилаються 

підрозділами роботи з персоналом органів 

(підрозділів) ДСНС України* 

до 20 липня 

 

до 20 липня 

 

Початок прийому заяв та документів для 

участі у конкурсному відборі від осіб, які 

вступають на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів 

13 серпня 13 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у конкурсному відборі 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 серпня  

18.00 година 

31 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у конкурсному відборі від осіб, які 

вступають на навчання за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів, на основі 

співбесіди, вступних іспитів або творчих 

конкурсів 

18.00 година 

16 серпня 

18.00 година 

16 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у конкурсному відборі від осіб, які 

вступають на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за результатами ЗНО, 

вступних іспитів, творчих конкурсів, 

складених з 01 серпня до 12 серпня 

18.00 година 

22 серпня 

- 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у конкурсному відборі від осіб, які 

18.00 година 

22 серпня 

18.00 година 

22 серпня 



вступають на навчання за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів, за 

результатами ЗНО, вступних іспитів, творчих 

конкурсів, складених з 01 серпня до 12 серпня 

Проведення вступних випробувань: 

 творчий конкурс та вступні іспити на 

місця за державним замовленням та за 

рахунок цільових пільгових державних 

кредитів 

 співбесіди на місця за державним 

замовленням 

 творчий конкурс, вступні іспити на 

місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

 співбесіди на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

 співбесіди на місця за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів 

 додаткова сесія вступних іспитів, 

творчих конкурсів на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

(денна форма) 

 

04 серпня – 12 серпня 

 

 

 

06 серпня – 08 серпня 

 

03 серпня – 12 серпня 

 

 

16 серпня – 18 серпня 

 

16 серпня – 18 серпня 

 

 

17 серпня – 22 серпня 

 

 

10 серпня – 12 серпня 

 

 

 

10 серпня – 12 липня 

 

01 вересня – 06 вересня 

 

 

01 вересня – 06 вересня 

 

16 серпня – 18 серпня 

 

Оприлюднення списків 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, вступних іспитів 

 на місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів за результатами 

ЗНО, творчих конкурсів, вступних 

іспитів 

 

 

не пізніше 

12.00 години 14серпня  

не пізніше 

12.00 години  

20 серпня 

не пізніше 

12.00 години  

20 серпня 

не пізніше 

12.00 години  

07 вересня 

не пізніше 

12.00 години  

27 серпня 

 

 

 

не пізніше 

12.00 години 14 серпня 

не пізніше 

12.00 години  

10 вересня 

не пізніше 

12.00 години 20 серпня 

 

не пізніше 

12.00 години  

10 вересня 

не пізніше 

12.00 години 27 серпня 

 

Закінчення строку виконання  вступниками 

вимог до зарахування на місця: 

 за державним замовленням 

 

 на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

 

 

 

не пізніше 

18.00 години 15серпня 

не пізніше  

18.00 години  

10 вересня 

 

 

 

не пізніше 

18.00 години 15 серпня 

не пізніше  

18.00 години  

13 вересня 

 



 на місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів  

не пізніше  

10.00 години 31серпня 

не пізніше  

10.00 години 31серпня 

Зарахування вступників на місця за 

державним замовленням 

не пізніше 

12.00 години 16серпня 

не пізніше 

12.00 години 16 серпня 

Виключення заяв зарахованих на місця 

державного замовлення вступників з 

конкурсів на інші місця державного 

замовлення 

не пізніше 18 серпня не пізніше 18 серпня 

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  

11 вересня 

не пізніше  

12.00 години  

01 вересня 

 

не пізніше  

12.00 години 14вересня 

 

не пізніше  

12.00 години  

01 вересня 
 

* 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 законодавства. У творчих конкурсах 

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

освіту або завершують її здобуття до 10 серпня, що підтверджується відповідним 

документом або довідкою закладу освіти. 

5.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 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 серпня 

 

до 12 серпня 

 

Початок прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

13 серпня  13 серпня  

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають на навчання за 

державним замовленням та за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

 

18.00 година 

22 серпня 

18.00 година 

22 серпня 

 

Проведення Львівським державним 

університетом безпеки життєдіяльності 

27 серпня – 31 серпня  27 серпня – 31 серпня 



фахових вступних випробувань для 

вступників за державним замовленням та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Оприлюднення списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування 

для вступників за державним замовленням та 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше  

12.00 години  

03 вересня  

не пізніше  

12.00 години  

03 вересня  

Зарахування вступників за державним 

замовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб  

не пізніше  

12.00 години  

07 вересня  

не пізніше 12.00 години 

07 вересня  

 

5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

для здобуття ступеня магістра, а також для здобуття ступеня бакалавра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня, крім освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста) проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма здобуття 

освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок реєстрації вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови  

12 травня 12 травня 

Закінчення реєстрації вступників які вступають 

на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня) для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 

18.00 година 

05 червня 

18.00 година 

05 червня 

Початок прийому заяв та документів для участі у 

конкурсному відборі від вступників, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і які 

вступають на основі вступних іспитів, у 

випадках, передбачених Правилами прийому 

(замість єдиного вступного іспиту) 

12 травня 12 травня 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у конкурсному відборі від осіб, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і які 

вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі вступних іспитів у випадках, 

передбачених Правилами прийому 

18.00 година 

05 червня  

18.00 година 

05 червня  

Прийом справ вступників, які вступають на 

навчання для здобуття ступеня магістра за 

державним замовленням, що надсилаються 

підрозділами роботи з персоналом органів 

(підрозділів) ДСНС України  

до 25 липня 

 

до 25 липня 

 



Проведення основної сесії єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови (УЦОЯО). Проведення 

вступного іспиту з іноземної мови в університеті 

01 липня 01 липня 

Початок прийому заяв та документів для участі у 

конкурсному відборі від осіб, які вступають на 

навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі результатів єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного випробування, а також для 

здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) 

05 серпня  05 серпня  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі результатів єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та фахового вступного 

випробування, а також для здобуття ступеня 

бакалавра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

18.00 година 

16 серпня 

18.00 година 

22 серпня 

Проведення Львівським державним 

університетом безпеки життєдіяльності фахових 

вступних випробувань, вступних іспитів з 

іноземної мови, а також співбесіди 

17 серпня – 22 серпня  22 серпня – 26 серпня  

Оприлюднення списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування  

не пізніше 12.00 години 

01 вересня  

не пізніше 12.00 години 

01 вересня  

Виконання вступниками вимог до зарахування не пізніше 18.00 години 

10 вересня 

не пізніше 18.00 години 

10 вересня 

Зарахування вступників  не пізніше 12.00 години 

11 вересня  

не пізніше 12.00 години 

11 вересня  

 

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, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417. 

Для вступу для навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами 

навчання на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), додатковий прийом заяв та документів, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб встановлюється у межах з 15 вересня до 30 листопада. При цьому 

використовуються результати фахового вступного випробування та єдиного 

вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного 

іспиту), отримані в порядку, передбаченому цим пунктом, або результати фахового 

вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у передбачених 

цими Правилами прийому випадках. 



Вступний іспит з іноземної мови у Львівському державному університеті 

безпеки життєдіяльності у випадках, визначених цими Правилами прийому, 

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 11.30 дня 

проведення іспиту. 

5.5. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності до 10 лютого 

2020 року забезпечує підрозділи роботи з персоналом ДСНС України інформацією 

щодо наявної Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти і 

сертифікатів про акредитацію відповідних освітніх програм (спеціальностей), за 

якими здійснюється прийом на кожний ступінь вищої освіти. 

5.6. Вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту та виявили бажання навчатись у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності за державним замовленням, для оформлення 

справи вступника особисто звертаються до органу (підрозділу) ДСНС України 

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

керівника цього органу (підрозділу) ДСНС України до 1 червня 2020 року. 

5.7. Вступники з числа осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту, які виявили бажання навчатись у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності, подають рапорт до 1 червня 2020 року.» 

4. У розділі 6: 

4.1. У пункті 6.3: 

абзац п’ятий викласти у такій редакції:  

«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча 

б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, 

іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів) або співбесідою відповідно до 

цих Правил прийому;»; 

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: 

«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;». 

У зв’язку з цим абзаци восьмий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами 

дев’ятим – шістнадцятим; 

абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції: 

«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного 

сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто 

подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої 

освіти.». 

4.2. У пункті 6.4: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«6.4. Вступники для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями на 

основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста подають заяви:»; 

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: 

«при вступі на навчання за державним замовленням;». 



У зв’язку з цим абзаци четвертий – дванадцятий вважати відповідно абзацами 

п’ятим – тринадцятим. 

4.3. Абзац сьомий пункту 6.9 викласти в такій редакції: 

«Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної 

державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка 

до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.». 

4.4. Абзаци сьомий – восьмий пункту 6.10 викласти в такій редакції: 

«Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного 

замовлення на основі повної загальної середньої освіти, вступники подають копію 

документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про 

завершення її здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право 

вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для 

участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим. 

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до 

участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу 

документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та 

екзаменаційного листка з фотокарткою.». 

4.5. У пункті 6.12 слова та цифри «06 серпня» замінити словами та цифрами 

«11 вересня». 

5. У розділі 7: 

5.1. Абзаци п’ятий – шостий пункту 7.1 викласти у такій редакції: 

«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма спеціальностями - у 

формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими 

Правилами прийому) та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на небюджетні 

конкурсні пропозиції - 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.». 

5.2. Пункт 7.6 викласти у такій редакції: 

«7.6. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, 

за умови успішного проходження вступних випробувань з використанням 

організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та 

вступних іспитів у закладі вищої освіти або творчих конкурсів з предметів 

(дисциплін), з яких не проводяться вступні іспити з використанням організаційно-

технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.» 

5.3. У пункті 7.7: 

У підпункті 7.7.1: 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 



«При обчисленні конкурсного бала мотиваційний лист не враховується (лист не 

розглядається та не оцінюється).». 

У зв’язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами 

сьомим – вісімнадцятим; 

абзац дев’ятий викласти у такій редакції: 

«Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу 

на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка (додаток 7) останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ 

вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Інформацію про них Приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.». 

6. У розділі 11: 

6.1. У пункті 11.1: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«11.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття 

Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до 

строку, визначеного в розділі 5 цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги 

для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали 

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

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, 

передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, до Приймальної 

(відбіркової) комісії Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а 

також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за 

участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).»; 

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: 

«У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб 

додатково укладається договір між Львівським державним університетом безпеки 

життєдіяльності та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню 

послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її 

оплати.». 

6.2. У пункті 11.3: 

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

«У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних 

документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом 

вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з накладанням на 

відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну 

адресу Приймальної комісії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому. Дату подання документів 

визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому 

випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про 

навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних  



 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

представників - для неповнолітніх вступників) та ■ договору між закладом вищої освіти 
та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або 
для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.».

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами 
третім - п’ятим.

7. У розділі 15:
7.1. Абзац другий пункту 15.2 викласти в такій редакції:
«Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб 
без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в 
Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового 
захисту).».

7.2. В абзаці п’ятому пункту 15.3 слова «випробувань» та «співбесіди» 
замінити словами «іспитів».

7.3. Пункт 15.9 викласти в такій редакції:
«15.9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 
потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 
громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого 
бюджету.».

8. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.
9. Додаток 4 викласти в новій редакції, що додається.
10. У пункті 5 додатку 11 слова «співбесіди» замінити словами «іспитів».

Зміни до Правил прийому обговорені на засіданні Приймальної комісії // травня 
2020 року. Протокол № 7- .

Відповідальний секретар приймальної комісії Олександр ГУДИМЕНКО
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навчання

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

2р/4р

4р

4р

4р

4р

4р

4р

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

2р/4р

4р

4р

4р

4р

4р

4р

4р

Ліцензовані 
обсяги

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

22

о

128

25

о
 

СП
о

 
СП

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

79

-

50

СП
О

 
СП

о
 

СП
о

 
СП

о
 

СП

Спеціалізація/ 
Освітня програма

Пожежна безпека

275.03 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)/Транспортні 
технології (на 
автомобільному транспорті)

Менеджмент організапій та 
адміністрування

Пожежна безпека

Автоматичні системи
протипожежного захисту
Пожежна безпека у сфері 
будівництва
Аудит пожежн0Ї та
техногенної безпСки

Пожежна безпека

Спеціальність

Найменування

Пожежна безпека

Транспортні 
технології (на
автомобільному 
транспорті)

Менеджмент

Пожежна безпека

Пожежна безпека

Пожежна безпека

Пожежна безпека

Пожежна безпека

Код

1 Фіксовані (закриті) конкурсні п]

261

275

073

261

261

261

261

261

Галузь знань

Галузь

Цивільна 
безпека

Транспорт

Управління та 
адміністрування
Цивільна 
безпека
Цивільна 
безпека
Цивільна 
безпека
Цивільна 
безпека
Цивільна 
безпека

Шифр

26

27

07

26

26

26

26

26



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
   

 
 

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Галузь знань Спеціальність

Спеціалізація/ 
Освітня програма

Ліцензовані 
обсяги

Нормативні 
терміни 

навчання

Вартість одного 
року навчання, 

грн.*

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
здобуття 

освіти

Наявність 
акредитації

Шифр Галузь Код Найменування
Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

275.03 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)/Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)/

59 зо 4р 4р 11500 8800 Так

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту
Фіксована (закрита) конкурсна пропозиція (бюджетна)

05
Соціальні та
поведінкові 
науки

053 Психологія Практична психологія 5 4р Так

Небюджетні конкурсні пропозиції

03 Гуманітарні 
науки 035 Філологія

035.041 Германські мови та 
літератури (переклад включно), 
перша - англійська/Переклад з 
англійської мови

50 4р 15000 Так

05
Соціальні та
поведінкові 
науки

053 Психологія Практична психологія 45 10 4р 4р 10800 8000 Так

23 Соціальна 
робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 38 7 4р 4р 9900 8500 Так

Навчально-науковий інститут цивільного захисту
Фіксовані (закриті) конкурсні препозиції (бюджетні)

12 Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні 

науки Комп’ютерні науки 2 4р Ні

12 Інформаційні 
технології 125 Кібербезпека Управління інформаційною 

безпекою 3 4р Так

26 Цивільна 
безпека 263 Цивільна безпека

Інженерне забезпечення
саперних, піротехнічних та 
вибухових робіт

3 4р Так

26 Цивільна 
безпека 263 Цивільна безпека Цивільний захист 35 4р Так



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

   
   

   
   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

  

  

 
 

   

 

  

  

 

 
 

 

   

 

     

 

 

 

  

Галузь знань Спеціальність

Спеціалізація/ 
Освітня програма

Ліцензовані 
обсяги

Нормативні 
терміни 

навчання

Вартість одного 
року навчання, 

гри.*

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
здобуття 

освіти

Наявність 
акредитації

Шифр Галузь Код Найменування
Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Небюджетні конкурсні пропозиції

10 Природничі 
науки 101 Екологія Екологія та охорона

навколишнього середовища 40 10 4р 4р 10500 8000 Ні

12 Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні 

науки Комп’ютерні науки 48 10 4р 4р 14000 10000 Ні

12 Інформаційні 
технології 125 Кібербезпека Управління інформаційною 

безпекою 47 10 4р 4р 12500 10000 Так

26 Цивільна 
безпека 263 Цивільна безпека Охорона праці 60 20 4р 4р 11500 9000 Так

26 Цивільна 
безпека 263 Цивільна безпека Цивільний захист 22 10 4р 4р 11500 9000 Так

Магістр

Галузь знань Спеціальність

Спеціалізація/ 
Освітня програма

Ліцензовані 
обсяги

Нормативні 
терміни 

навчання

Вартість одного 
року навчання, 

три.*

Можливість 
вступу для 

іноземців та осіб 
без 

громадянства 
на форми 

здобуття освіти

Наявність 
акредитації

Шифр Галузь Код Найменування
Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки
Фіксовані (закриті) конкурсні препозиції (бюджетні)

26 Цивільна 
безпека 261 Пожежна безпека Пожежна безпека 15 15 1р 6м 1р 6м Так

Небюджетні конкурсні пропозиції

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Управління проектами 10 10 1р 6м 1р 6м 13500 11000 Так

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Управління проектами 2 1р 6м Денна Так

26 Цивільна 
безпека 261 Пожежна безпека Пожежна безпека 10 35 1р 6м 1р 6м 18200 17000 Так



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
   

 
 

 

   
   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примітка:* Дані за результатами прийому в 2019 році

Галузь знань Спеціальність

Спеціалізація/ 
Освітня програма

Ліцензовані 
обсяги

Нормативні 
терміни 

навчання

Вартість одного 
року навчання, 

грн.*

Можливість 
вступу для 

іноземців та осіб 
без 

громадянства 
на форми 

здобуття освіти

Наявність 
акредитації

Шифр Галузь Код Найменування
Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

Денна 
форма 

здобуття 
освіти

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти

27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

275.03Т ранспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)/Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)/

23 22 1р 6м 1р 6м 14000 12000 Так

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту
Небюджетні конкурсні пропозиції

03 Гуманітарні 
науки 035 Філологія

035.041 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська/Переклад 
(англійська мова)

20 10 1р 6м 1р 6м 18000 16000 Так

05
Соціальні та 
поведінкові 
науки

053 Психологія Практична психологія зо зо 1р 6м 1р 6м 13500 10000 Так

23 Соціальна 
робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 15 15 1р 6м 1р 6м 13300 9000 Так

Навчально-науковий інститут цивільного захисту
Фіксовані (закриті) конкурсні препозиції (бюджетні)

26 Цивільна 
безпека 263 Цивільна безпека Цивільний захист 11 3 1р 6м 1р 6м Так

Небюджетні конкурсні пропозиції

10 Природничі 
науки 101 Екологія Екологічна безпека 7 3 1р 6м 1р 6м 14500 13500 Так

12 Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні 

науки Комп’ютерні науки 10 10 1р 6м 1р 6м 15500 12500 Так

12 Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні 

науки Комп’ютерні науки 3 1р 6м Денна Так

12 Інформаційні 
технології 125 Кібербезпека Управління інформаційною 

безпекою 10 1р 6м 15000 Так

26 Цивільна 
безпека 263 Цивільна безпека Охорона праці 3 7 1р 6м 1р 6м 15500 13100 Так

26 Цивільна 
безпека 263 Цивільна безпека Цивільний захист 4 12 1р 6м 1р 6м 18000 17000 Так
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Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту

Філологія 6.020303
035 Філологія

035.041 Германські мови 
та літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська/Переклад 
(англійська мова)

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Філологія 035

Практична психологія 6.030103
053 Психологія Практична психологія

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Психологія 053

Інші спеціальності 053 Психологія Практична психологія
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Соціальна робота 6.130102
231 Соціальна робота Соціальна робота

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Соціальна робота 231

Інші спеціальності 231 Соціальна робота Соціальна робота
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Навчально-науковий інститут цивільного захисту
Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

6.040106 101 Екологія Екологічна безпека
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Екологія 101

Інші спеціальності 101 Екологія Екологічна безпека
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Комп’ютерні науки 6.050101
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6мКомп’ютерні науки 122

Інші спеціальності 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 6.170101

125 Кібербезпека
Управління 
інформаційною 
безпекою

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Системи технічного 
захисту інформації 6.170102

Управління 
інформаційною безпекою 6.170103

Кібербезпека 125

Інші спеціальності 125 Кібербезпека
Управління 
інформаційною 
безпекою

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови 1 курс 1р 6м



 
 

 
 

   

 

 

Цивільний захист 6.170201
263 Цивільна безпека Цивільний захист

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Цивільна безпека 263

Інші спеціальності 263 Цивільна безпека Цивільний захист
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Охорона праці 6.170202
263 Цивільна безпека Охорона праці

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Цивільна безпека 263

Інші спеціальності 263 Цивільна безпека Охорона праці
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Заочна форма здобуття освіти, магістр
Споріднені спеціальності ступеня 
бакалавра, напрями підготовки 

ОКР бакалавра / інші спеціальності 
ступеня бакалавра, напрями 
підготовки ОКР бакалавра

Спеціальності ступеня магістра
Спеціалізація/освітня 

програма

Фахове вступне випробування, 
іспит з іноземної мови, Курс Термін 

навчання

Назва напряму Код 
напряму

Код 
спеці- 

альності

Найменування 
спеціальності

Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки
Менеджмент 6.030601

073 Менеджмент Управління проектами
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Менеджмент 073

Інші спеціальності 073 Менеджмент Управління проектами
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Пожежна безпека 6.170203
261 Пожежна безпека Пожежна безпека

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Пожежна безпека 261

Інші спеціальності 261 Пожежна безпека Пожежна безпека
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Транспортні технології 
(автомобільний 
транспорт)

6.070101
275.03 Транспортні 
технології (на 
автомобільному

Транспортні технології 
(автомобільний 
транспорт)

275

275
Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

транспорті)/Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Інші спеціальності 275
Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

275.03 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)/Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови 1 курс 1р 6м

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту

Філологія 6.020303
035 Філологія

035.041 Германські мови 
та літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська/Переклад 
(англійська мова)

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Філологія 035

Практична психологія 6.030103
053 Психологія Практична психологія

Фахове випробування
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Психологія 053

Інші спеціальності 053 Психологія Практична психологія
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Соціальна робота 6.130102
231 Соціальна робота Соціальна робота

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6мСоціальна робота 231

Інші спеціальності 231 Соціальна робота Соціальна робота
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Навчально-науковий інститут цивільного захисту
Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

6.040106 101 Екологія Екологічна безпека
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Екологія 101

Інші спеціальності 101 Екологія Екологічна безпека
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Комп’ютерні науки 6.050101
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Комп’ютерні науки 122

Інші спеціальності 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Цивільний захист 6.170201

263 Цивільна безпека Цивільний захист

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови 1 курс 1р 6м

Цивільна безпека 263



Інші спеціальності 263 Цивільна безпека Цивільний захист
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м

Охорона праці 6.170202
263 Цивільна безпека Охорона праці

Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м
Цивільна безпека 263

Інші спеціальності 263 Цивільна безпека Охорона праці
Фахове вступне випробування 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови

1 курс 1р 6м


