
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ! 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  

оголошує додатковий набір у 2021 році вступників на вільні місця ліцензійного обсягу  
за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

за всіма освітніми ступенями, формами здобуття освіти та спеціальностями 

 

Освітній ступінь БАКАЛАВРА 
 Вступ на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма здобуття освіти): 

- 261 Пожежна безпека (Пожежна безпека, Аудит пожежної та техногенної 
безпеки та Пожежна безпека у сфері будівництва); 

- 263 Цивільна безпека (Цивільний захист; Охорона праці) 
- 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Етапи вступу: 
Прийом заяв та документів 15 вересня – 30 вересня 

Реєстрація на творчий конкурс  
(тільки для вступників на спеціальність 261 Пожежна безпека) 

15 вересня – 30 вересня 

Творчий конкурс та медичний огляд 1 жовтня 

Вступні іспити з конкурсних предметів (для вступників, які 
мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі) 

4 – 7 жовтня 

 
 Вступ на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра за усіма формами здобуття освіти та спеціальностями (крім 
035 Філологія). 

Етапи вступу: 

Прийом заяв та документів 15 вересня – 2 жовтня 

Фахове вступне випробування 7 – 8 жовтня 

Вступні іспити з конкурсних предметів (для вступників, які мають 

право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі) 
4 – 7 жовтня 

 
 Вступ осіб, які здобули ступінь (рівень) бакалавра, магістра (спеціаліста), або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план за усіма формами здобуття освіти та 
спеціальностями (крім 035 Філологія). 

Етапи вступу: 

Прийом заяв та документів (в паперовій формі) 15 вересня – 6 жовтня 

Вступні випробування (у вигляді співбесіди) 7 – 8 жовтня 

 

Освітній ступінь МАГІСТРА 
 Вступ на основі бакалавра, магістра (спеціаліста) за усіма формами здобуття 

освіти та спеціальностями. 
Етапи вступу: 

Прийом заяв та документів 15 вересня – 2 жовтня 

Вступні випробування 4 – 6 жовтня 
 

Під час вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступники на 
основі ступеня магістра (спеціаліста) можуть за їх вибором подати результати ЄВІ 
або скласти вступний іспит з іноземної мови в Університеті. 
 
Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: (098) 55-98-040; (050) 55-98-040 

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 


