
ПРОГРАМА 

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

 

1. Пояснювальна записка 

1.1. Програму творчого конкурсу складають нормативи із загальної фізичної 

підготовки: біг на 1000 метрів, біг на 100 метрів, підтягування з вису на високій 

перекладині (для осіб чоловічої статі), згинання і розгинання рук в упорі лежачи на 

підлозі (для осіб жіночої статі). 

1.2. Творчий конкурс передбачає перевірку та оцінювання фізичних 

здібностей вступника, необхідних для здобуття вищої освіти за відповідними 

спеціальностями (освітніми програмами). 

1.3. Програма творчого конкурсу (далі – Програма) розроблена відповідно до 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року №1274, 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 для здобуття вищої 

освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в 2021 році 

(далі – Правила прийому). 

1.4. Творчий конкурс проводиться у формі вступного випробування з оцінки 

рівня фізичної підготовки та вступного іспиту з фізичної підготовки. 

1.5. 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 спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». 

1.6. 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». 

1.7. 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. 

 

 

 



2. Критерії оцінювання творчого конкурсу 

2.1. Творчий конкурс проводиться з вступниками в складі попередньо 

визначених груп. 

2.2. Результати складання вступного випробування з оцінки рівня фізичної 

підготовки оцінюються за схемою: «рівень достатній» або «рівень недостатній» за 

результатами виконання нормативів, наведених у додатку 1 до цієї Програми.  

Якщо хоча б з однієї з вправ визначено, що рівень недостатній, то вступне 

випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вважається не складеним. 

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

час випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, заносяться до відомості 

результатів вступного випробування. Загальний результат, одержаний під час 

випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, заноситься також до 

екзаменаційного листка (додаток 2). 

Результати вступних випробувань з оцінки рівня фізичної підготовки 

оголошуються не пізніше наступного дня після їх проведення. 

2.3. Результати складання вступного іспиту з фізичної підготовки оцінюються 

за шкалою від 100 до 200 балів, за результатами виконання нормативів, наведених у 

додатку 1 до цієї Програми.  

Загальний результат виконання фізичних вправ розраховується за шкалою від 

100 до 200 балів як середнє арифметичне за результатами трьох вправ. 

Якщо це число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом 

округлення до цілого. при цьому, якщо дробова частина не перевищує 0,50 бала, то 

число округлюється до меншого цілого, а якщо становить 0,51 бала та вище – до 

більшого цілого. 

Якщо хоча б за одну вправу отримано 99 балів і менше, то вступний іспит з 

фізичної підготовки вважається не складеним. 

Результати та кількість балів з кожного виду вправ, а також загальний бал, 

одержаний під час вступного іспиту з фізичної підготовки, заносяться до відомості 

результатів вступного випробування. Загальний результат, одержаний під час 

складання вступного іспиту з фізичної підготовки, заноситься також до 

екзаменаційного листка (додаток 2). 

Результати вступного іспиту з фізичної підготовки оголошуються не пізніше 

наступного дня після його проведення та враховуються у конкурсі щодо зарахування 

нарівні з кількістю балів, зазначених у сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання, та /або вступних випробувань з конкурсних предметів.  

2.4. Звільняються від вступного іспиту з фізичної підготовки або вступного 

випробування з оцінки рівня фізичної підготовки з виставленням оцінки «200 балів» 

або «рівень достатній» особи, які мають спортивні звання майстра спорту, майстра 

спорту міжнародного класу та заслуженого майстра спорту з усіх видів єдиноборств, 

багатоборств, важкої і легкої атлетики, пожежно-прикладних видів спорту. 

2.5. Перескладання вступного випробування з оцінки рівня фізичної 

підготовки або вступного іспиту з фізичної підготовки не дозволяється. 
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