
Додаток 4  

до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2022 році 

(пункт 7.9 розділу 7) 

 

 

Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів та предметів національного мультипредметного тесту для вступу на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в 2022 році 

 

Спеціальність/ Спеціалізація 

освітнього ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів) 

Ваговий 

коефіцієнт 

предмету  

Ваговий 

коефіцієнт 

свідоцтва 

про повну 

загальну 

освіту 

Кількість 

балів  

за закінчення 

підготовчих 

курсів в 

Університеті 

Вимоги до 

конкурсного 

бала 

Мінімальна 

кількість 

балів з 

предмету для 

допуску до 

участі в 

конкурсі  

Код Найменування 

Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки 

Фіксовані конкурсні пропозиції (бюджетні) 

261 Пожежна безпека Пожежна безпека 1.Математика (іспит або 

НМТ, або ЗНО) 

0,60 

- 

0 – 10 (за 

результатами 

підсумкової 

атестації) 

- 

100 

2.Творчий конкурс: фізична 

підготовка  

0,40 100 

Небюджетні конкурсні пропозиції 

073 Менеджмент Менеджмент організацій 

та адміністрування 
1.Українська мова* 0,35 

- - - 

100 

2.Математика* 0,40 100 

3.Історія України*  0,25 100 

4.Мотиваційний лист - - 

261 Пожежна безпека Пожежна безпека Мотиваційний лист - - - - - 

261 Пожежна безпека Аудит пожежної та 

техногенної безпеки 

Мотиваційний лист - - - - - 

261 Пожежна безпека Пожежна безпека у 

сфері будівництва 

Мотиваційний лист - - - - - 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

Мотиваційний лист - - - - - 



Спеціальність/ Спеціалізація 

освітнього ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів) 

Ваговий 

коефіцієнт 

предмету  

Ваговий 

коефіцієнт 

свідоцтва 

про повну 

загальну 

освіту 

Кількість 

балів  

за закінчення 

підготовчих 

курсів в 

Університеті 

Вимоги до 

конкурсного 

бала 

Мінімальна 

кількість 

балів з 

предмету для 

допуску до 

участі в 

конкурсі  

Код Найменування 

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту 

Фіксовані конкурсні пропозиції (бюджетні) 

053 Психологія Екстремальна та кризова 

психологія 

1.Математика (іспит або 

НМТ, або ЗНО) 

0,60 

- - - 

100 

2.Творчий конкурс: фізична 

підготовка  

0,40 100 

Небюджетні конкурсні пропозиції 

035 Філологія/035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

Переклад з англійської 

мови 
1.Українська мова* 0,40 

- - - 

100 

2.Математика* 0,30 100 

3.Історія України* 0,30 100 

4.Мотиваційний лист - - 

053 Психологія Практична психологія 1.Українська мова* 0,35 

- - - 

100 

2.Математика* 0,40 100 

3.Історія України* 0,25 100 

4.Мотиваційний лист - - 

053 Психологія Екстремальна та кризова 

психологія 
1.Українська мова* 0,35 

- - - 

100 

2.Математика* 0,40 100 

3.Історія України* 0,25 100 

4.Мотиваційний лист - - 

231 Соціальна робота Соціальна робота Мотиваційний лист - - - - - 

Навчально-науковий інститут цивільного захисту 

Фіксовані конкурсні пропозиції (бюджетні) 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки  1.Математика (іспит або 

НМТ, або ЗНО) 

0,60 

- - - 

100 

2.Творчий конкурс: фізична 

підготовка  

0,40 100 



Спеціальність/ Спеціалізація 

освітнього ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів) 

Ваговий 

коефіцієнт 

предмету  

Ваговий 

коефіцієнт 

свідоцтва 

про повну 

загальну 

освіту 

Кількість 

балів  

за закінчення 

підготовчих 

курсів в 

Університеті 

Вимоги до 

конкурсного 

бала 

Мінімальна 

кількість 

балів з 

предмету для 

допуску до 

участі в 

конкурсі  

Код Найменування 

263 Цивільна безпека 

 

Цивільний захист 1.Математика (іспит або 

НМТ, або ЗНО) 

0,60 

- 

0 – 10 (за 

результатами 

підсумкової 

атестації) 

- 

100 

2.Творчий конкурс: фізична 

підготовка  

0,40 100 

Небюджетні конкурсні пропозиції 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки  1.Українська мова* 0,30 

- - - 

100 

2.Математика* 0,50 100 

3.Історія України* 0,20 100 

4.Мотиваційний лист - - 

125 Кібербезпека Управління 

інформаційною 

безпекою 

1.Українська мова* 0,30 

- - - 

100 

2.Математика* 0,50 100 

3.Історія України* 0,20 100 

4.Мотиваційний лист - - 

263 Цивільна безпека Цивільний захист Мотиваційний лист - - - - - 

263 Цивільна безпека Охорона праці Мотиваційний лист - - - - - 

 

*Для конкурсного відбору приймаються результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

2019, 2020 або 2021 років з предметів, передбачених Правилами прийому в 2021 році для відповідної спеціальності. 

 



 Продовження додатку 4  

до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2022 році 

(пункт 7.9 розділу 7) 

 

 

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра  

на основі повної загальної середньої освіти  

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в 2021 році 

 

Спеціальність/ Спеціалізація 

освітнього ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів) 

Ваговий 

коефіцієнт 

предмету 

сертифікату 

ЗНО 

Ваговий 

коефіцієнт 

свідоцтва 

про повну 

загальну 

освіту 

Ваговий 

коефіцієнт  

за успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів в 

Університеті 

Вимоги до 

конкурсного 

бала 

Мінімальна 

кількість 

балів з 

предмету для 

допуску до 

участі в 

конкурсі  

Код Найменування 

Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки 

Небюджетні конкурсні пропозиції 

073 Менеджмент Менеджмент організацій 

та адміністрування 

1.Українська мова і 

література 

0,30 

0,10 - - 

100 

2.Математика 0,30 100 

3.Історія України або 

іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, 

або хімія 

0,30 100 

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту 

Небюджетні конкурсні пропозиції 

035 Філологія/035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 
англійська 

Переклад з англійської 

мови 

1.Українська мова і 

література 

0,30 

0,10 - - 

100 

2.Іноземна мова 0,30 100 

3.Історія України або 

математика, або біологія, 

або фізика, або географія, 

або хімія 

0,30 

100 

053 Психологія Практична психологія 1.Українська мова і 

література 

0,30 

0,10 - - 

100 

2.Математика 0,30 100 

3.Історія України або 

біологія, або іноземна мова, 

або географія, або фізика, 
або хімія 

0,30 100 



Спеціальність/ Спеціалізація 

освітнього ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів) 

Ваговий 

коефіцієнт 

предмету 

сертифікату 

ЗНО 

Ваговий 

коефіцієнт 

свідоцтва 

про повну 

загальну 

освіту 

Ваговий 

коефіцієнт  

за успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів в 

Університеті 

Вимоги до 

конкурсного 

бала 

Мінімальна 

кількість 

балів з 

предмету для 

допуску до 

участі в 

конкурсі  

Код Найменування 

Навчально-науковий інститут цивільного захисту 

Небюджетні конкурсні пропозиції 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки  1.Українська мова* 0,30 

0,10   

100 

2.Математика  0,30 100 

3.Історія України або 

іноземна мова, або біологія, 

або фізика, або географія, 

або хімія 

0,30 100 

125 Кібербезпека Управління 

інформаційною 

безпекою 

1.Українська мова* 0,30 

0,10   

100 

2.Математика  0,30 100 

3.Історія України або 

іноземна мова, або біологія, 

або фізика,  або  географія, 

або хімія 

0,30 100 

* Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати ЗНО з української мови і літератури 

 


