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Освітня діяльність у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ (далі -  ЛьвДУВС або університет) виконується відповідно до ліцензії 
Міністерства освіти і науки України: АЕ № 636725 від 19.06.2015 року та Акта 
узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 
бакалавра, магістра та ліцензованого обсягу ЛьвДУВС (11.12.201 5 року).

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ЛьвДУВС в 
2022 році розроблені Приймальною комісією ЛьвДУВС (далі -  приймальна 
комісія), розглянуті Вченою радою університету (протокол № 10 від 25 травня 
2022 року, протокол № 1 від 27 липня 2022 року) та затверджені ректором 
ЛьвДУВС відповідно до Конституції України, статей 13, 15, 44 Закону України 
«Про вищу освіту», Законів України «Про освіту», «Про Національну поліцію», 
«Про військовий обов'язок і військову службу», підпункту 57 пункту 4 
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, 
Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі -  
Порядок прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 27 квітня 2022 року № 392, Порядку добору, направлення та зарахування 
кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, 
поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України (далі -  
Порядок добору), затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 15 квітня 2016 року № 315, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 29 квітня 2016 року за № 668/28798, Порядку добору (відбору) на 
навчання до закладів освіти на період дії воєнного стану, затвердженого 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 травня 2022 року № 305.



І. Загальні положення
1. ЛьвДУВС оголошує прийом для здобуття вищої освіти за освітніми 

ступенями бакалавра та магістра відповідно до ліцензії Міністерства освіти і 
науки України АЕ № 636725 від 19.06.2015 в межах ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (освітніми програмами) відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, визначених п. 5 
розділу І Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 
року № 392.

2. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (за державним 

замовленням);
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у 
ЛьвДУВС на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 
певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 
бюджету, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4. Особи, які навчаються у ЛьвДУВС, мають право на навчання одночасно 
за декількома освітніми програмами (спеціальностями), а також у декількох 
закладах вищої освіти.

5. Усі особи, які здобувають вищу освіту в університеті, мають рівні права 
та обов'язки. Для навчання осіб з особливими освітніми потребами створено 
відповідні умови.

6. Діти із сімей поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, 
військовослужбовців, працівників МВС, інших утворених відповідно до законів 
військових (у тому числі добровольчих) формувань, які загинули (пропали 
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час участі в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил та/або брали 
участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України, а також діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа на час проведення вступних 
випробувань мають можливість проживання у гуртожитку.

7. Прийом до ЛьвДУВС на здобуття всіх ступенів вищої освіти 
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування 
навчання.

8. Обсяги прийому на навчання за державним замовленням щороку 
розподіляються МВС між закладами вищої освіти. Підготовка фахівців у 
ЛьвДУВС на денній формі навчання за державним замовленням проводиться на 
підставі договору (контракту) про здобуття освіти, який укладається для:

МВС -  між університетом, замовником та особою, яка навчається;
Національної поліції України -  між університетом, відповідним 

територіальним органом поліції та особою, яка навчається. У випадку якщо
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добір кандидата на навчання здійснювався ЛьвДУВС контракт про здобуття 
освіти укладається між університетом, центральним органом управління 
поліцією та особою, яка навчається. У такому випадку впродовж шести місяців 
після припинення або скасування дії воєнного стану або за шість місяців до 
завершення навчання контракт про здобуття освіти підлягає переукладенню між 
університетом, територіальним (у тому числі міжрегіональним) органом поліції 
та особою, яка навчається.

9. Особи, які проходять службу в Національній поліції України або 
структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України та 
направляються на навчання до ЛьвДУВС на період проведення вступних 
випробувань (вступні екзамени, співбесіди, творчий конкурс тощо), отримують 
грошове забезпечення згідно з вимогами чинного законодавства.

II. Організація прийому до університету
1. Організацію прийому вступників до ЛьвДУВС здійснює приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її 
головою. Приймальна комісія ЛьвДУВС діє згідно з положенням про 
приймальну комісію ЛьвДУВС, затвердженим Вченою радою університету у 
відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального 
закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. 
Повноваження приймальної комісії та її структурних підрозділів визначаються 
положенням про приймальну комісію ЛьвДУВС.

2. Ректор ЛьвДУВС забезпечує дотримання законодавства України, 
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, Міністерства 
внутрішніх справ, Порядок прийому, цих Правил, а також відкритість та 
прозорість роботи приймальної комісії.

3. Рішення приймальної комісії ЛьвДУВС, прийняте в межах її 
повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора 
університету та/(або виконання процедур вступної кампанії.

4. Для проведення вступних випробовувань для окремих категорій 
вступників, визначених у розділах VII, XI Правил прийому, та в інших 
випадках, передбачених законодавством створюються предметні екзаменаційні 
комісії та комісії для проведення співбесід ЛьвДУВС.

Рішенням приймальної комісії результати вступного випробовування з 
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію за заявою 
вступника можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу 
конкурсну пропозицію у ЛьвДУВС.

5. Для проведення фахового іспиту на навчання за освітніми програмами 
підготовки магістра створюються фахові атестаційні комісії.

6. Для проведення вступних випробувань до ад'юнктури (аспірантури) 
створюються предметі комісії.

7. Склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, 
предметних комісій, а також комісій для проведення співбесід визначається 
наказом ректора ЛьвДУВС.
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8. Усі питання, пов’язані з прийомом до ЛьвДУВС, вирішуються 
приймальною комісією на її засіданнях.

9. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок -  п’ятниця з 9-00 -  до 18-00 год.
субота -  з 9-00 -  до 15-00 год.
За необхідності час роботи приймальної комісії може бути збільшений.

III. Вимоги до рівня освіти вступників та віку кандидатів на
навчання

1. Для здобуття ступенів вищої освіти у ЛьвДУВС приймаються: 
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, освітньо- 
професійний ступінь фахового молодшого бакалавра -  для здобуття ступеня 
бакалавра;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста), -  для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста), -  для здобуття ступеня доктора філософії;

особи, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук), -  для 
здобуття ступеня доктора наук.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 
вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у 
повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування 
здобувана вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю є 
виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні 
освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року 
навчання.

2. ЛьвДУВС має право приймати на навчання осіб, які отримали освітній 
ступінь бакалавра (магістра) чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, а 
також осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та 
виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття 
ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий 
курс у ЛьвДУВС в межах вакантних місць ліцензованого обсягу та державного 
замовлення відповідно до цих Правил.

3. На навчання для здобуття ступеня бакалавра ЛьвДУВС приймає на 
третій курс (або ж інші курси з нормативним терміном навчання) на вакантні 
місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 
бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

4. Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного 
рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для МВС та 
Національної поліції України приймаються:

4.1. На денну форму навчання за державним замовленням:
особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 років;
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особи молодшого і середнього складу поліції, які мають освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Право»; 

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра; 
особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра і стаж 

роботи на керівній посаді не менше 2 років;
особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь доктора 

філософії (кандидата наук);
цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що 

належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають 
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, 
що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і 
мають ступінь доктора філософії (кандидата наук);

4.2. На заочну форму навчання:
особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню 

освіту;
цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що 

належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають 
повну загальну середню освіту;

особи молодшого і середнього складу поліції, які мають освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Право»;

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, 
що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і 
мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 
«Право»;

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра та стаж 
роботи на керівній посаді не менше 2 років;

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що 
належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають 
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що 
належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають 
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року 
вступу до ЛьвДУВС.
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IV. Строки прийому заяв та документів, особових (навчальних) 
справ, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на

навчання
1. Прийом заяв та документів, особових (навчальних) справ, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за 
державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти 
проводиться в такі строки:________________________

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Вступники на основі повної загальної 

середньої освіти
Закінчення прийому 

особових(навчальних)справ 14 серпня 2022 року 04 вересня 2022 року
Строки проведення 

вступних випробувань
15 серпня -  20 серпня 

2022 року
05 вересня -  10 вересня 

2022 року
Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників
не пізніше 21 серпня 

2022 року
не пізніше 1 1 вересня 

2022 року
Виконання вступниками 

вимог до зарахування
не пізніше 12.00 год. 22 

серпня 2022 року
не пізніше 12.00 год. 12 

вересня 2022 року
Терміни зарахування 

вступників 22 серпня 2022 року 12 вересня 2022 року
2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки:_________

Етапи вступної кампанії Вступники на основі повної загальної 
середньої освіти

Денна та заочна форми 
навчання

Заочна форма 
навчання (2 сесія)

Початок прийому заяв та 
документів у паперовій або 
електронній формі

29 липня 2022 року 15 жовтня 2022 року

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, які 
мають право складати вступні 
випробування, що проводить 
ЛьвДУВС

о 18.00 годині 08 
серпня 2022 року

о 18.00 годині 15 
листопада 2022 року

Закінчення прийому заяв 
та документів у паперовій або 
електронній формі від 
вступників, які не складають 
вступні випробування

о 18.00 годині 23 
серпня 2022 року

о 18.00 годині 21 
листопада 2022 року

Строки проведення 
індивідуальних усних співбесід

09 серпня - 16 серпня 
2022 року

16 листопада - 21 
листопада 2022 року
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Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників

не пізніше 03 вересня 
2022 року

22 листопада 2022 
року

Виконання вступниками 
вимог до зарахування

закінчується о 18.00 
годині 07 вересня 2022 

року

закінчується о 18.00 
годині 24 листопада 

2022 року
Терміни зарахування 

вступників
не пізніше 30 вересня 

2022 року
не пізніше 27 

листопада 2022 року
3. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або не менше одного року 
здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, 
для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 
на другий курс у ЛьвДУВС в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за 
кошти фізичних та^бо юридичних осіб_проводиться в такі строки:___________

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та 
документів 29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв 
та документів о 18.00 годині 08 серпня 2022 року

Строки проведення 
вступних випробувань 09 серпня -  16 серпня 2022 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників не пізніше 03 вересня 2022 року

Виконання вступниками 
вимог до зарахування закінчується о 18.00 годині 07 вересня 

2022 року
Терміни зарахування 

вступників не пізніше ЗО вересня 2022 року
4. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування для 

здобуття ступеня бакалавра (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) за скороченими 
програмами за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

Початок прийому заяв та
документів 29 липня 2022 року 29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв о 18.00 годині 08 о 18.00 годині 08
та документів від осіб, які 
вступають на основі 
індивідуальної усної співбесіди

серпня 2022 року серпня 2022 року
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Закінчення прийому заяв 
та документів які вступають за 
результатами національного 
мульти предметного тесту 
(сертифікатами ЗНО)

о 18.00 годині 23 
серпня 2022 року

о 18.00 годині 29 
серпня 2022 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників 08 вересня 2022 року 08 вересня 2022 року

Виконання вступниками 
вимог до зарахування

закінчується о 18.00 
год. 14 вересня 2022 
[року

закінчується о 18.00 
год. 14 вересня 2022 
року

Терміни зарахування 
вступників

не пізніше 30 вересня 
2022 року

не пізніше 30 вересня 
2022 року

5. Прийом заяв та документів, фахові випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 
(на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста) за державним замовленням та за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб за спеціальностями 053 «Психологія», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 262 
«Правоохоронна діяльність» проводяться в такі строки:__________________

Етапи вступної кампанії Вступники на основі освітніх 
ступенів бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста

Початок прийому заяв та 
документів вступників за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 16 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та 
документів за державним замовленням 20 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та 
документів для осіб, які вступають на 
основі результатів магістерського тесту 
навчальної компетентності, 
магістерського комплексного тесту або 
тільки фахового іспиту в ЛьвДУВС 15 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та 
документів для осіб, вступають на основі 
індивідуальної усної співбесіди замість 
магістерського тесту навчальної 
компетентності або магістерського 
комплексного тесту 23 серпня 2022 року

Строки реєстрації для складання 
магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського 
комплексного тесту

27 червня -  18.00 год. 18 липня 
2022 року
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Строки основної сесії 
магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського 
комплексного тесту

10 серпня -  17 серпня 2022
року

Строки проведення індивідуальних 
усних співбесід

25 серпня -  31 серпня 2022
року

Строки проведення фахових іспитів 
для вступників за державним 
замовленням

21 серпня -  26 серпня 2022
року

Строки проведення фахових іспитів 
для вступників за кошти фізичних та /або 
юридичних осіб

17 вересня -  24 вересня 2022
року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників за державним 
замовленням не пізніше 27 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників за кошти фізичних та 
/або юридичних осіб

не пізніше 25 вересня 2022
року

Виконання вступниками вимог до 
зарахування за державним замовленням до 12.00 год. 28 серпня 2022

року
Виконання вимог до зарахування 

вступниками за кошти фізичних чи 
юридичних осіб

до 18.00 год. 28 вересня 2022
року

Терміни зарахування вступників за 
державним замовленням

28 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників за 
кошти фізичних чи юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2022

року
6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра (за денною формою здобуття освіти), 
а також здобуття ступеня магістра, у тому числі й на основі ступеня магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за денною і заочною формами 
здобуття освіти) за кошти фізичних та/або юридичних осіб встановлюються такі 
додаткові строки: прийом заяв та документів -  з 15 жовтня до 15 листопада 
2022 року; проведення фахових іспитів, індивідуальних усних співбесід -  16-21 
листопада 2022 року; оприлюднення рейтингового списку -  до 23 листопада 
2022 року; виконання вступниками вимог до зарахування -  до 25 листопада 
2022 року; зарахування на навчання -  до 27 листопада 2022 року.

7. Додатковий конкурсний відбір за державним замовленням може 
проводитися до 15 жовтня 2022 року.
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V. Порядок добору кандидатів на навчання, прийому заяв і документів для 
участі у конкурсному відборі до ЛьвДУВС

1. Добір кандидатів на навчання за державним замовленням:
1.1. Добір (відбір) кандидатів на навчання та оформлення їх особових 

(навчальних) справ здійснюється службами персоналу закладів, що належать до 
сфери управління МВС, територіальними (у тому числі міжрегіональними) 
органами Національної поліції України, закладами освіти органів системи МВС. 
Дозволяється здійснювати добір (відбір) кандидатів на навчання та оформлення 
їх особових (навчальних) справ закладам освіти органів системи МВС.

1.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати заклад вищої освіти, 
у якому він бажає навчатися.

1.3. Особи, які мають військові або спеціальні звання та виявили бажання 
навчатись у ЛьвДУВС, подають рапорт, цивільні особи -  звертаються з 
письмовою заявою до відповідного комплектуючого підрозділу МВС, 
Національної поліції України.

1.4. До особової справи кандидатів на денну форму навчання додаються: 
заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням

структурного навчального підрозділу ЛьвДУВС та спеціальності; 
анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноруч; 
особова картка працівника (для цивільних осіб); 
висновок про направлення на навчання (для працівників); 
висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб); 
копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, 

освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка 
до нього;

копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності); 
результати проходження у встановленому порядку медичних обстежень, 

обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної 
залежності, психофізіологічного обстеження, а також перевірки рівня фізичної 
підготовленості;

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі 
у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 
3 x4  см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 
осіб, яким його надано).

1.5. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання 
додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням 
структурного навчального підрозділу ЛьвДУВС та спеціальності; 

автобіографія, написана власноруч; 
анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч; 
висновок про направлення на навчання (для працівників); 
висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);
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копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, 
освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка 
до нього;

копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності); 
копії екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (для кандидатів на 
навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за 
спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу);

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі 
у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 
3x4  см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його 
надано).

1.6. Комплектуючі підрозділи на період дії воєнного стану мають право 
формувати матеріали щодо добору (відбору) на навчання до ЛьвДУВС у 
скорочену особову (навчальну) справу кандидата на навчання (далі -  скорочену 
справу). Скорочена справа складається з:

заяви (рапорта) кандидата на навчання із зазначенням його контактного 
номеру телефону, електронної адреси та місця проживання (перебування); 

анкети кандидата на навчання, заповнена письмово власноруч; 
копії всіх сторінок паспорта або копії І D-картки та довідки про реєстрацію 

місця проживання (перебування) (паперовий додаток до ID-картки);
документів про проходження медичної (військово-лікарської, лікарсько- 

експертної) комісії -  для денної форми навчання;
копії документа про здобуття повної загальної середньої освіти, про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний, освітньо-професійний) рівень, 
ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (за 
наявності);

копії документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі в 
конкурсному відборі (за наявності);

згоди на обробку персональних даних;
висновку про направлення на навчання (якщо добір кандидата здійснювався 

територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами Національної 
поліції України;

матеріалів спеціальної перевірки;
шістьох фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 

см без куточка) або фотографії (без головного убору) у вигляді цифрового 
файлу у форматі .PNG, .JPEG.

Дозволяється приймати та долучати до скороченої справи скановані копії 
або фотокопії рапортів, письмових заяв, а також документів, надісланих на 
адреси електронної пошти комплектуючих підрозділів.
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1.7. Комплектуючі підрозділи мають право формувати особові (навчальні) 
або скорочені справи кандидатів на навчання з числа внутрішньо переміщених 
осіб незалежно від місця їх декларування/реєстрації місця проживання 
(перебування).

1.8. Оформлені територіальними (у тому числі міжрегіональними) 
органами Національної поліції України скорочені особові (навчальні) справи 
кандидатів на навчання направляються до ЛьвДУВС не пізніше ніж за 5 
робочих днів до початку конкурсного відбору (проведення вступних іспитів), 
визначеного у розділі IV цих Правил.

1.9. Приймальна комісія ЛьвДУВС розглядає матеріали кандидатів на 
навчання та приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсі чи складання 
вступних екзаменів, про що інформує вступників та територіальні підрозділи, 
які направляли їх на навчання.

1.10. Після прийняття рішення про допуск до участі в конкурсі вступника 
за його письмовою заявою приймальна комісія має право у разі наявності 
необхідних документів прийняти рішення про зміну структурного навчального 
підрозділу ЛьвДУВС (спеціальності), на навчання до якого був скерований 
вступник.

1.11. Ознайомлення вступника з Правилами прийому до ЛьвДУВС в 2022 
році, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої 
програми, а також фактом наявності (відсутності) спеціальних умов, 
показниками конкурсного відбору, вимогами до проведення індивідуальної 
усної співбесіди та вступного іспиту з визначення рівня фізичної 
підготовленості, порядком подання апеляцій підтверджується його особистим 
підписом під час реєстрації для участі у конкурсному відборі у ЛьвДУВС.

1.12. Кандидати на навчання, які вступають на денну форму навчання до 
закладів освіти органів системи МВС, проходять в установленому 
законодавством порядку медичний огляд, який забезпечується медичними 
(військово-лікарськими, лікарсько-експертними) комісіями. У разі виникнення 
сумнівів щодо висновку про придатність до служби за медичними показниками 
за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на військово- 
лікарську комісію для додаткового обстеження за місцем розміщення 
ЛьвДУВС

1.13 Під час реєстрації у ЛьвДУВС для участі в конкурсному відборі 
кандидат на навчання пред'являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про приписку -  для

військовозобов'язаних;
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка 
до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
(національного мультипредметного тесту) або екзаменаційного листка 
магістерського комплексного тесту (єдиного фахового вступного випробування) 
- у  визначених цими Правилами випадках;
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документів, які підтверджують право кандидатів на навчання на 
спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

1.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 
за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і 
встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні 
іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 
614/27059.

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 
до ЛьвДУВС за кошти фізичних та юридичних осіб:

2.1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі 

відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи 
оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих Правил. У 
цьому випадку вступники можуть подавати заяви в електронній формі з 
подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за 
індивідуальною усною співбесідою, які мають бути подані в строки прийому 
заяв;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 
відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників 
національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних 
учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього 
незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 
комісії закладу вищої освіти.

2.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 
електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 
ЛьвДУВС у порядку, визначеному законодавством. Вступники можуть 
звернутися до рекрутингово-консультаційного центру ЛьвДУВС з метою 
створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

2.3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 
комісії ЛьвДУВС. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 
уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
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У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 
спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми 
(освітніх програм)) та форми здобуття освіти.

2.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 
пред'являє оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус»;

військово-облікового документа (для військовозобов'язаних -  військового 
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників
- посвідчення про приписку до призовних дільниць);

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація 
про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 
Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 
підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, на 
участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для 
здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної 
компетентності або магістерського комплексного тесту.

2.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (для військовозобов'язаних -  військового 
квитка або тимчасовою посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників
- посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 
інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4  см.
2.6. Для участі в індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної 

середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді 
за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), 
вступники подають копію документа, що посвідчує особу;

фотокартку розміром 3 * 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі);
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довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної 
середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну 
загальну середню освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право 
вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді. Подання вступниками 
інших документів для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому 
конкурсі не є обов'язковим.

2.7. Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити 
допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує 
особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в 
індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

2.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 
спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 
вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у 
визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно 
документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі в 
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 
Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом 
надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО.

2.9. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та 
військооблікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія 
закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без 
пред’явлення оригіналів не приймаються.

2.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 
навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації 
заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому 
документів, у випадку складання вступних випробувань -  не пізніше 
наступного дня після завершення вступних випробувань.

2.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у 
конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою фіксуються в заяві вступника та 
підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
(спеціальності) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 
7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 
щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 
особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

2.12. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв . 
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву,
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зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 
подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом 
вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 
прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, 
що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 
роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 
подання анулюється в ЄДЕБО.

VI. Конкурсний відбір, його організація та проведення
Е Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти у ЛьвДУВС за 

державним замовленням здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти -  у формі індивідуальної усної 
співбесіди або національного мультипредметного тесту, зовнішнього 
незалежного оцінювання, вступного випробування з фізичної підготовленості 
(для денної форми здобуття освіти);

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти -  у формі фахового 
іспиту або магістерського комплексного тесту, єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування.

2. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти у ЛьвДУВС за 
кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється за результатами вступних 
випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти -  у формі національного 
мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання,
індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених 
цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами випадках;

для вступу на другий курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
для осіб, які здобули ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста) чи не менше одного року здобувають освітній ступінь 
бакалавра чи магістра за іншою спеціальністю -  у формі національного 
мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання,
індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених 
цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами випадках;

для вступу на третій курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра - у формі національного мультипредметного тесту або 
зовнішнього незалежного оцінювання та розгляду мотиваційних листів в 
передбачених цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами 
випадках. Для вступників за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
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молодшого спеціаліста (освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра), здобутого за іншою 
спеціальністю, вступ здійснюється на другий курс;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 053 
«Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 
«Менеджмент» -  у формі магістерського тесту навчальної компетентності та 
фахового іспиту, 081 «Право» -  у формі магістерського комплексного тесту, 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного 
випробування, 262 «Правоохоронна діяльність» -  у формі фахового іспиту. У 
випадках, передбачених цими Правилами та іншими нормативно-правовими 
актами можливе проходження індивідуальної усної співбесіди та розгляд 
мотиваційних листів.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 
зараховуються бали національного мультипредметного тесту з української мови 
(перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій 
предмет), або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з 
трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених 
Правилами прийому до Львівського державного університету внутрішніх справ 
в 2021 році для відповідних спеціальностей відповідно до додатків 3 і 4 до цих 
Правил прийому. Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»
зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди (проводиться у 2 
етапи -  з 9 до 16 серпня 2022 року та з 24 до 27 серпня 2022 року).

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 
української мови та лггератури/української мови, математики чи та/або історії 
України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних 
предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів 
національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного 
оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

У передбачених цими Правилами випадках, результати індивідуальної 
усної співбесіди зараховуються замість національного мультипредметного 
тесту.

4. Для вступу на перший курс ЛьвДУВС для здобуття ступеня бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за 
формулою:

на навчання за державним замовленням: Конкурсний бал (КБ) = (К1 х гіі 
+ К2 х П2 + КЗ х ПЗ + К4 х П4) / (К1+ К2 + КЗ + К4);

на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб: Конкурсний бал (КБ) 
= (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (КІ + К2 + КЗ),

де ПІ, П2, ПЗ -  оцінки з першого, другого та третього предметів 
(складових індивідуальної усної співбесіди), П4 -  оцінка рівня фізичної
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підготовленості, К1, К2, КЗ, К4 -  невід'ємні вагові коефіцієнти для кожної 
спеціальності, які визначені в додатках 3 та 4 до цих Правил.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням 
Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з 
двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний коефіцієнт.
Конкурсний бал для вступу на навчання за державним замовленням на 

основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 125 балів. Для 
спеціальності 081 «Право» конкурсний бал для вступу на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не 
може бути менше 140 балів.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на 
другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали з 
української мови національного мультипредметного тесту або зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет -  не нижче 100 
балів) та одного предмету національного мультипредметного тесту або 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника 
(другий предмет -  не нижче 100 балів).

6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 х ПІ +0,5 х П2,
де ПІ, П2 -  оцінки з першого та другого предметів.
7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 «Право» -  результати магістерського 
комплексного тесту (не нижче 100 балів), або результати тесту з права єдиного 
фахового вступного випробування з права (не нижче 100 балів) та результати 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (не нижче 100 балів) 2019-2021 років 
(у будь-яких комбінаціях). Результати єдиного фахового вступного 
випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
2019-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок 
магістерського комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо 
різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного 
іспиту та магістерського комплексного тесту з відповідних складових не 
перевищує 15 балів.

У передбачених цими Правилами та іншими нормативно-правовими 
актами випадках замість результатів магістерського комплексного тесту
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використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 
та права;

2) для вступу на спеціальності 053 «Психологія», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» -  результати
магістерського тесту навчальної компетентності (не нижче 100 балів) та 
фахового іспиту (не нижче 100 балів).

У передбачених цими Правилами та іншими нормативно-правовими 
актами випадках замість результатів магістерського тесту навчальної 
компетентності використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з 
іноземної мови;

3) для вступу на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» -
результати фахового іспиту (не нижче 100 балів).

8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання за 
державним замовленням для здобуття ступеня магістра, зараховуються за
вибором таких осіб або результати вступних випробувань, передбачені у п. 7 
цього розділу, або результати фахового іспиту (не нижче 100 балів).

9. Конкурсний бал розраховується для вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістра:

1) зі спеціальності 081 «Право» за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,3 х ПІ -  0,7 х П2,
де ПІ -  оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або 

індивідуальної усної співбесіди чи блоку фахового іспиту у передбачених цими 
Правилами та іншими нормативно-правовими актами випадках) з іноземної 
мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за 
шкалою від 100 до 200 балів); П2 -  оцінка блоку магістерського комплексного 
тесту (або індивідуальної усної співбесіди чи блоку фахового іспиту у 
передбачених цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами 
випадках) з права або єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 
років (за шкалою від 100 до 200 балів);

2) зі спеціальностей 053 «Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування», 073 «Менеджмент» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 х ПІ + 0,5 х П2,
де ПІ -  оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими 
Правилами та іншими нормативно-правовими актами випадках) (за шкалою від 
100 до 200 балів); П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

3) зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = ПІ,
де ПІ -  оцінка фахового іспиту.

10. Конкурсний відбір осіб, які вступають на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії регулюється Правилами прийому до докторантури та 
аспірантури (ад’юнктури) Львівського державного університету внутрішніх 
справ у 2022 році (додаток 5 до цих Правил).
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11. В інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за 
вступні випробування.

12. Особи, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб подають 
мотиваційні листи -  викладену вступником письмово у довільній формі 
інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 
програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у 
навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у 
разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній 
формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

13. Вимоги до оформлення мотиваційного листа: текстовий редактор -  
Microsoft Word; шрифт -  Times New Roman; формат сторінки А4 (210x297 мм); 
поля -  по 20 мм.; кегль -  14; міжрядковий інтервал -  1,5; стиль -  Normal; обсяг 
-  не більше двох сторінок А4.

14. Критеріями, за якими буде здійснюватись оцінка мотиваційного листа 
є: лаконічність та логічність змісту; конкретність наведених відомостей; 
грамотність висловлювання, а також вмотивованість та бажання навчатися у 
ЛьвДУВС, зацікавленість у навчанні за обраною бакалаврською чи 
магістерською програмою.

VII. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі
1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 

здобутгя вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди;
участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, 
квотою-2.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного 
тесту.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 
на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту 
навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 
для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня 
бакалавра (крім спеціальності 081 «Право») є надання рекомендації для 
зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої 
спеціальності.

2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди
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рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на 
основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра);

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 
прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 
співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 
кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений ЛьвДУВС 
мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час 
вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 
або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять 
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 
громадянами України.

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 
зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному 
тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському 
комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) 
умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 
медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о 
«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 
29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 
захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що 
завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості
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освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 
проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 
навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським 
центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через 
відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до 
приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому 
зазначено про необхідність створення певних умов для проходження 
національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних 
компетентностей, магістерського комплексного тесту, та відповідного 
підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість 
їх с творення).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019- 
2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного 
мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного 
відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної 
загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах 
квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо 
в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та;або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 
в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в 
процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої 
(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що 
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 
2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 
грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені у абзацах третьому - четвертому цього пункту можуть 
проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 
іноземної мови замість магістерського тесту навчальної компетентності або 
індивідуальних усних співбесід з іноземної мови та права замість 
магістерського комплексного тесту та в разі отримання кількості балів за 
кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти 
мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час 
вступу для здобутгя вищої освіти на основі ступеня бакалавра, магістра 
(спеціаліста).

4. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 
кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений ЛьвДУВС



мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час 
вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 
небезпечній території;

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 
територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які
переселилися з неї після 01 січня 2022 року;

поліцейські.
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту.
Якщо громадяни України з числа осіб, зазначених у абзацах 2 та 3 цього 

пункту допущені до конкурсного відбору, вони беруть участь у конкурсному 
відборі в межах квоти-2 на місця державного замовлення. Індивідуальні усні 
співбесіди для них проводяться дистанційно за їх зверненням.

5. Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 
особливо небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на 
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб 
можуть вступати за результатами дистанційної індивідуальної усної співбесіди 
замість національного мультипредметного теста.

6. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 
державного замовлення: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
особи з їх числа.

7. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти в ЛьвДУВС на основі 
повної загальної середньої освіти також мають:

діти із сімей:
поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників МВС, інших утворених відповідно до законів 
військових (у тому числі добровольчих) формувань, які загинули (пропали 
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України;

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 
здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 
проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення;

осіб, які заг инули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції;
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діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також 
внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав 
під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 
ним обов’язків військової служби;

особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (для МВС);

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕ( та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу,- категорія І та 
особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення,- категорія 2 (для МВС);

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 
19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 
яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які 
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І 
або II групи;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, стали 
інвалідами І групи чи визнані судом безвісно відсутніми під час виконання 
службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю в 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України 
від 17 березня 1998 року № 197 «Про деякі заходи щодо державної підтримки 
сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які 
загинули під час виконання службових обов'язків»;

особи, яким відповідно до статті 103 Закону України «Про Національну 
поліцію» надано такі права;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 
відповідно до пунктів 2 і 3 цього розділу і не були зараховані на місця 
державного замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: 
«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб»).

Особи, зазначені в цьому пункті, мають право на зарахування в межах 
квоти-1 на місця державного замовлення.

8. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони, 
поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної 
кримінально-виконавчої служби (у разі наявності підтверджувальних 
документів) під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти
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фізичних та юридичних осіб до ЛьвДУВС беруть участь у конкурсному відборі 
за результатами тільки фахового іспиту.

9. Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час 
вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня 
бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття 
рівня бакалавра в 2022 році у ЛьвДУВС з такої самої спеціальності 
користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 
особливо небезпечній території, в разі вступу до ЛьвДУВС (крім вступу за 
спеціальністю 081 «Право»),

10. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання 
магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або 
подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти 
індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

10. Квота-1 складає 3 особи, а квота-2 -  в обсязі десяти відсотків для 
кожної з конкурсних пропозицій за державним замовленням для прийому 
вст\ пників на основі повної загальної середньої освіти.

VIII. Проведення вступних випробувань
1. Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на 

основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 
балів. Відомості щодо результатів вступних випробувань осіб, які вступають на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб формуються в ЄДЕБО.

2. Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування з 
конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, 
освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у 
конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, 
напрям підготовки) у ЛьвДУВС.

3. Основною метою оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів на 
навчання є визначення їх придатності до опанування навчальної програми за 
відповідним рівнем вищої освіти у ЛьвДУВС, їх придатності переносити 
фізичні навантаження без зниження працездатності при виконанні службових 
завдань. Оцінка рівня фізичної підготовленості здійснюється шляхом 
оцінювання виконання комплексної силової вправи та бігу на 100 метрів (як 
середній бал за ці дві вправи) відповідно до Положення з організації перевірки 
рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну 
поліцію України, затвердженого наказом МВС України від 09.02.2016 № 90 та 
Методичних рекомендацій з організації та проведення оцінки рівня фізичної 
підготовленості у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України та 
Національної поліції України, розміщених на веб-сайті ЛьвДУВС.

4. Індивідуальна усна співбесіда для вступу на основі повної загальної 
середньої освіти для вступників за державним замовленням та вступників на 
ОГНІ «Правоохоронна діяльність» (за кошти фізичних та юридичних осіб)



проводиться з метою оцінювання спроможності кандидатів на навчання та 
виявлення їх реальної мотивації та професійної орієнтації, особистісних 
здібностей, що дозволяють успішно оволодіти навичками, яких потребує 
професійна діяльність за обраною спеціальністю. Індивідуальна усна співбесіда 
проводиться у порядку, передбаченому для проведення творчого конкурсу 
відповідно до Методичних рекомендацій з організації та проведення творчого 
конкурсу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України та 
Національної поліції України, розміщених на веб-сайті ЛьвДУВС.

5. Вступники при вступі на навчання на перший курс на основі повної 
загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра, а також 
при вступі на навчання на другий курс у ЛьвДУВС для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (особи, які не менше одного року 
здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план), 
подають результати національного мультипредметного тесту (сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання) (складають вступні випробування), 
передбачені у додатках 3 та 4 до цих Правил прийому.

6. При вступі на навчання на другий курс у ЛьвДУВС для здобугтя 
освітнього ступеня бакалавра вступники, які здобули ступінь бакалавра чи 
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю 
або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план, і зобов'язалися виконати вимоги до вступу 
протягом першого року навчання, складають вступні випробування:

за галуззю знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та за галуззю 
знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» 
основи правознавства (індивідуальна усна співбесіда) не нижче 100 балів;

за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», за галуззю 
знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та 
технології» математика (індивідуальна усна співбесіда) не нижче 100 
балів;

за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 
«Психологія» -  біологія (індивідуальна усна співбесіда) не нижче 100 балів.

7. При вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на 
денну га заочну форми навчання вступники складають (можуть складати) такі 
фахові іспити:

за галуззю знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» -  комплексний 
іспит, завдання якого укладені відповідно до Програми предметного теста 
єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 
«Право» та 293 «Міжнародне право», затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 3 лютого 2022 року Хе 107 та до Програми єдиного 
вступного іспиту і іноземних мов для вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціалістау, затвердженої наказом Міністерства
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освіти і науки України 28 березня 2019 року Ля 411 (тести) не нижче 100 
балів;

за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент» -  комплексний іспит з фахових дисциплін: основи
менеджменту; операційний менеджмент ; управління персоналом; маркет инг 
(тести) -  не нижнє 100 балів;

за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» комплексний іспит з фахових 
дисциплін: фінанси: гроті і кредит: банківська система (тести) не тикне 
100 балів;

за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 
«Психологія» комплексний іспит з фахових дисциплін: психологія
особистості: психологічне консультування; психокорекція; психодіагностика 
(тести) -  не тикне 100 балів;

за галуззю знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262
«Правоохоронна діяльність» -  комплексний іспит з фахових дисциплін;
конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, теорія 
держави і права (тести) - не нижнє 100 балів.

8. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-професійних 
програм, за якими оголошується прийом на навчання ЛьвДУВС (конкурсних 
пропозицій), ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання, а також перелік 
конкурсних предметів для вступу на навчання на підставі повної загальної 
середньої освіти визначаються у додатках 1-4 до цих Правил прийому.

9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування 
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого Правилами прийому до ЛьвДУВС мінімального рівня, які вибули 
за результатами індивідуальної усної співбесіди, а також особи, які забрали 
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань, зокрема, повторне проведення 
індивідуальної усної співбесіди не допускається.

10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 
ЛьвДУВС, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи 
якої затверджуються наказом ректора університету.

1 1. Право подати письмову апеляційну заяву на ім'я голови приймальної 
комісії про незгоду з оцінкою, отриманою на вступному випробуванні (далі -  
апеляцію), мають особи, які складали вступні випробування.

Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному 
випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та 
екзаменаційний лист.

Апеляції на результати вступних випробувань, повинні подаватись до 
апеляційної комісії особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 
після оголошення результатів відповідного випробування.

Пропущення строку подачі апеляційної заяви є підставою для відмови у її 
задоволенні.
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12. Апеляції па результати вступних випробувань розглядає апеляційна 
комісія університету у складі голови комісії та двох науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників з числа осіб, затверджених відповідним наказом.

Апеляція розглядається, як правило, в присутності вступника. Відсутність 
вступника на засіданні апеляційної комісії не є перешкодою для розгляду 
апеляції.

Вступники запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. 
Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення 
щодо помилок і зауважень.

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутніми голова 
відповідної екзаменаційної комісії та (або) його заступники в якості експертів. 
Вони мають право давати обгрунтовані пояснення вступнику та членам 
апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим 
критеріям оцінювання.

Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час 
проведення апеляції не допускається.

13. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної 
комісії щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол. 
Протокол складає секретар апеляційної комісії, де записує всі зауваження 
членів комісії та висновки. У разі необхідності зміни оцінки відповідне рішення 
вноситься до протоколу.

За наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія має право прийняти 
одне з двох рішень:

«попередня оцінка вступного випробування відповідає рівню і якості 
виконаної роботи та не змінюється»;

«попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню та якості 
виконаної роботи та збільшується/зменшується на ... балів (вказується нова 
оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань)».

Якщо за наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія приймає 
рішення про зміну результатів попереднього вступного випробування, нова 
оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку в 
протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до 
екзаменаційної відомості та екзаменаційного листа. Кожна нова оцінка (бал) 
вступного випробування як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному 
листі підписується головою апеляційної комісії.

14. Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати 
протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з 
рішенням комісії.

Протокол апеляційної комісії підписують голова, секретар апеляційної та 
присутні члени комісії

15. Особливості подання та розгляду апеляцій за результатами 
індивідуальної усної співбесіди, яка проводиться у формі творчого конкурсу та 
вступного випробування з оцінювання рівня фізичної підготовленості 
визначаються Методичними рекомендаціями МВС України щодо проведення 
цих вступних випробувань.



IX. Зарахування на навчання. Формування та оприлюднення 
рейтингового списку вступників

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності:

вступники, передбачені у п. 2 розділу VII цих Правил (які мають право на 
зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди 
на місця державного замовлення):

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі 
повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, передбачені у п. 2 розділу VII цих Правил (які мають право 

на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 
співбесіди Fia місця державного замовлення), впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій 
рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом - від більшого до меншого;
за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим 

коефіцієнтом, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими 
коефіцієнтами - з предмету з меншим номером (для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти, які вступають на основі національного 
мульти предметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання) - від 
більшого до меншою;

за оцінкою з математики (для вступників на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) - від 
більшого до меншого;

за результатом оцінювання з права (для вступників до магістратури з 
спеціальностей 081 «Право» ) - від більшого до меншого;

за результатом магістерського теста навчальної компетентності (для 
вступників, для яких він використовується в конкурсному балі) - від більшого 
до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів.
У випадку вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб при 

однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються 
результати розгляду мотиваційних листів.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова 
рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів 
здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість 
місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії вступників у 
поточному році. У випадку коли кількість вступників не перевищує кількість 
виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список формується в 
алфавітному порядку.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
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ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 
здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі 
якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника у разі його використання;
ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди, за квотою-1, квотою-2 (тільки на основі повної 
загальної середньої освіти).

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної 
межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з 
неї після 01 січня 2022 року, а також вступників, місце проживання яких 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території підлягають 
шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією у випадках, 
передбачених нормативно-правовими актами з ЄДЕБО та оприлюднюються у 
повному обсязі на офіційному вебсайті ЛьвДУВС. Списки вступників, 
рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною 
конкурсною пропозицією затверджуються рішенням приймальної комісії, 
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної 
комісії ЛьвДУВС.

5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 
виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах 
приймальної комісії ЛьвДУВС.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 
розміщується на офіційному вебсайті ЛьвДУВС, а також відображається у 
кабінеті вступника в СДЕБО у випадках, передбачених нормативно-правовими 
актами.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до 
Правил прийому.

7. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною 
комісією ЛьвДУВС лише в межах визначених обсягів державного замовлення, 
штатної чисельності курсантів (слухачів, студентів) та ліцензованого обсягу 
прийому й оформлюється протоколом засідання приймальної комісії.

8. 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 встановлених строків, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного та регіонального замовлення -  подати особисто документи, 
передбачені Правилами прийому, до приймальної комісії ЛьвДУВС, а також 
укласти договір про навчання (за участі батьків або законних представників -  
для неповнолітніх вступників).
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9. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 
здійснюватися крім особистого подання шляхом: надсилання їх сканованих 
копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису 
вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ЛьвДУВС, зазначену в 
Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в цих 
Правилах або відповідно до них. Якщо впродовж трьох місяців після початку 
навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або 
поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині 
зарахування такої особи.

10. Договір про навчання є підставою для видання наказу про 
зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без 
особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий 
без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 
двадцяти календарних днів після початку навчання (підписаний особисто або 
кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині 
зарахування такої особи.

11. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 
протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 
документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось 
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє 
приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію 
акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 
документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, 
які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого 
електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, 
роздруковану приймальною комісією.

12. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і 
в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного 
замовлення (крім випадків, визначених у нормативно-правових актах), 
втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за 
державним та регіональним замовленням.

X. Наказ про зарахування
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ЛьвДУВС на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб з додатками до них формуються в ЄДЕБО 
відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та 
оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і вебсайті 
ЛьвДУВС у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі IV цих 
Правил.

Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з 
боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XII цих Правил.

2. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 
ЛьвДУВС за власним бажанням, відраховані із університету за власним
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бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи 
не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи з числа працівників Міністерства внутрішніх справ України, 
поліцейських та військовослужбовців, які направлені до ЛьвДУВС для 
складання вступних екзаменів на денну форму навчання, з посад не 
звільняються до видання наказу про зарахування на навчання.

На підставі рішення приймальної комісії ЛьвДУВС видає наказ про 
зарахування вступників курсантами та слухачами на здобуття відповідних 
ступенів вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук, 
який доводиться до їх відома.

Витяги з наказу про зарахування поліцейських та військовослужбовців 
курсантами, слухачами, ад'юнктами денної форми навчання, докторантами 
надсилаються ЛьвДУВС до комплектуючих органів.

4. Зарахування на навчання усіх категорій осіб проводиться з дня видання 
відповідного наказу ЛьвДУВС.

Для Національної поліції України зарахування для здобуття ступеня 
бакалавра на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного збору.

5. Керівники органів (закладів, установ) поліції зобов'язані звільнити зі 
штатних посад поліцейських, зарахованих курсантами, слухачами денної форми 
навчання, та направити на навчання в необхідний для своєчасного прибуття 
строк. Підставою для звільнення є витяг із наказу ЛьвДУВС про зарахування на 
навчання.

6. Особам, які не пройшли конкурс щодо зарахування на навчання за 
державним замовленням до ЛьвДУВС, на їх прохання видається довідка 
відповідного змісту, а також довідка про наявність документів кандидата на 
навчання і її відповідність цим Правилам.

7. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи 
видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 10 розділу 
IX них Правил.

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування, додатковий
конкурс

1 Приймальна комісія ЛьвДУВС анулює раніше надані рекомендації 
вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного 
замовлення.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 
фізичних га/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не 
надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, 
приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до 
приймальної комісії ЛьвДУВС та долучається до його особової (навчальної) 
справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування.

У разі якщо договір про надання освітніх послуг між ЛьвДУВС та 
фізичною (юридичною) особою не буде укладено протягом десяти календарних



днів від дати початку навчання, наказ про зарахування цієї особи скасовується. 
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 
нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем 
навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених 
документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента 
протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів 
видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони 
зберігаються.

5. Зараховані вступники за державною формою навчання, які без 
поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від 
дня їх початку, враховуючи тих, які не пройшли табірний збір, відраховуються з 
ЛьвДУВС, про що до установ (закладів) Міністерства внутрішніх справ 
України, територіальних органів Національної поліції України надсилається 
відповідна інформація. На звільнені місця може проводитися додаткове 
зарахування за конкурсом.

6. У разі якщо особа, яка зарахована на навчання за кошти фізичних чи 
юридичних осіб без поважних причин не приступила до занять протягом 10 
календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в 
частині, що стосується цієї особи.

7. На звільнені місця може проводитись додатковий конкурсний відбір з 
числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі 
відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати 
осіб з інших конкурсних пропозицій ЛьвДУВС за умови збігу конкурсних 
предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 
пропозицію.

ЛьвДУВС може проводити додатковий конкурсний відбір на вакантні 
місця за державним замовленням відповідно до норм чинного законодавства.

8. Ад’юнктам, здобувачам вищої освіти денної форми навчання освітніх 
ступенів магістра, бакалавра видаються посвідчення (службові посвідчення)
встановленого зразка.

XII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до ЛьвДУВС

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 
омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 
засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 
інформації). Акредитація журналістів проводиться у відповідності до
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законодавства рішенням приймальної комісії на підставі офіційного звернення 
відповідного засобу масової інформації.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства внутрішніх 
справ із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 
приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 
Міністерством внутрішніх справ, можуть направляти на засідання приймальної 
комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні 
умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також 
надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам 
комісії, до засідання.

Допуск на територію ЛьвДУВС представників громадських організацій, 
яким Міністерством внутрішніх справ України надано дозвіл на право вести 
спостереження, здійснюється за погодженням з МВС.

3. ЛьвДУВС зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з 
ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 
відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила 
прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним 
замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою 
програмою, напрямом підготовки) га ступенем, у тому числі про кількість 
місць, що виділені для вступу за державним замовленням, оприлюднюються на 
офіційному вебсайті ЛьвДУВС не пізніше робочого дня, наступного після 
затверджені ія/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 
дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути 
розглянуті наступного дня -  не пізніше ніж за три години до початку засідання.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 
зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі 
або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного 
бюджет} (за державним замовленням), про участь в учнівських олімпіадах, 
реєстрації на особливо небезпечній території, медичний висновок за формою 
первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 
створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання», про проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного 
випробування, національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 
навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту є підставою для 
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 
фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями 
(напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища 
та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та 
зарахування до ЛьвДУВС (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб) 
здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ 
«Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також
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інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками 
(розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

Відп о ві д а л ы 111 й сек рета р 
при ймал ь 11 ої ічомісії Л ьвД У ВС Юрій НАЗАР
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Додаток І до Правил прийому до Львівського 
державного університету внутрішніх справ в 
2022 році

Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання за
державним замовленням, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Львівський державний університет внутрішніх справ

Бакалавр
Галузь знань Спеціальність (напрям 

підготовки)
Спеціалізація 

(освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Код Назва Код Назва Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна 
форма 

навчання
Факультет № 1 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування)

0 8 П р а в о 081 П р а в о П р а в о 100 0 0 4 р .

Факультет № 2 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції)

2 6 Ц и в і л ь н а
б е з п е к а

2 6 2 П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

135 0 0 З р .

12 І н ф о р м а ц і й н і
т е х н о л о г і ї

126 І н ф о р м а ц і й н і  
с и с т е м и  т а  
т е х н о л о г і ї

П р а в о о х о р о н н і
і н ф о р м а ц і й н і
с и с т е м и

15 0 0 4 р .

Факультет № 3 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів поліції превентивної діяльності)
2 6 Ц и в і л ь н а

б е з п е к а
2 6 2 П р а в о о х о р о н н а

д і я л ь н і с т ь

П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

115 0 0 З р .

Центр післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

2 6 Ц и в і л ь н а
б е з п е к а

2 6 2 П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

0 0 зо З р .



М агістр

Галузь знань Спеціальність (напрям 
під готовки)

Спеціалізація 
(освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна форма 
навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання
Відділення організації освітньо-наукової підготовки

2 6 Ц и в і л ь н а
б е з п е к а

2 6 2 П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

0 0 4 0 1 р. 8 м .

2 6 Ц и в і л ь н а
б е з п е к а

2 6 2 П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

П р а в о о х о р о н н а
д і я л ь н і с т ь

14 0 0 1 р. 6 м .

0 8 П р а в о 081 П р а в о П р а в о 15 0 0 1 р. 6 м .



Додаток 2 до Правил прийому до Львівського 
державного університету внутрішніх справ в 2022 
році

Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Львівський державний університет внутрішніх справ
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр

Галузь знань Спеціальність 
(напрям підготовки)

Освітньо-
професійна
програма

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Код Назва Код Назва Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Інститут управління, психології та безпеки

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова
аналітика

50 0 0 4р.

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

70 0 0 4р.

05 Соціальні та
поведінкові
науки

053 Психологія і Ісихологія ПО 0 0 4р.

Інститут нрава

08

_____

1 Іраво

__________ ___

081 1 Іраво Право 280 0 0 4р.



Факультет № 2 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції) 
_____ Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції _______

12 Інформаційні 126 Інформаційні 1 Іравоохоронні 50 0 0
технології системи та інформаційні

технології системи

Факультет № 3 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності) 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

26 1 Іивільна безпека 262 Правоохоронна
діяльність

Правоохоронна
діяльність

120 0 0 Зр.

Центр післядіїпломної освіти, дистанційного та заочного навчання

05 Соціальні та
поведінкові
науки

053 Психологія Психологія 0 0 50 4р.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова
аналітика

0 0 25 4р.

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

0 0 25 4р.

08 Право 081 Право Право 0 0 49 4р. •

26 Цивільна безпека 262 1 Іравоохоронна 
діяльність

І Іравоохоронна 
діяльність

0 0 50 Зр.

12 Інформаційні
технології

126 Інформаційні 
системи та 
технології

Правоохоронні
інформаційні
системи

0 0 25 4р.



Б а к а л а в р  (особи, я к і не м ен ш е 1 року зд об уваю ть  ступ ін ь  б а к а л а в р а  за інш ою  сп ец іал ьн істю )

Г алузьзнань Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня

програма)

/може
повторювати

назву
спеціальності/

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Код Назва Код Назва Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Інститут управління, психології та безпеки

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова
аналітика

1 0 0 Зр.

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

10 0 0 Зр.

05 Соціальні та
поведінкові
науки

053 1 Ісихологія І Ісихологія 1 0 0 Зр.

Інститут права

08 1 Іраво 081 1 Іраво Право •у 0 0 Зр.

Факультет № 2 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції) 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної по л і ц і ї _____

12 Інформаційні
технології

126 Інформаційні 
системи та

1 Іравоохоронні 
інформаційні

2 0 0 Зр.

технології системи



Факультет № 3 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності) 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної п о л і ц і ї _____

2 6 Цивільна безпека 2 6 2 ! Іравоохоронна 1 Іравоохоронна 2 0 0 2 р .
діяльність діяльність

Центр післядитіломної освіти, д истанційного та заочного навчання
0 5 Соціальні та

поведінкові
науки

0 5 3 Психологія Психологія 0 0 10 З р .

0 7 Управління та 
адміністрування

0 7 2 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова
аналітика

0 0 3 4 З р .

0 7 Управління та 
адміністрування

0 7 3 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

0 0 10 З р

0 8 1 Іраво 081 І Іраво 1 Іраво 0 0 3 8 З р

12 Інформаційні
технології

126 Інформаційні 
системи та 
технології

Правоохоронні
інформаційні
системи

0 0 4 З р .



Б а к а л а в р  (на основі О К Р  м олодш ого  сп ец іал іста)

Галузь знань Спеціальність 
(напрям 

п ід готовки)

Спеціалізація
(освітня

програма)

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Код Назва Код Назва /може
повторювати

назву
спеціальності/

Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Інститут управління, психології та безпеки

0 7 Управління та 
адміністрування

0 7 2 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова
аналітика

10 0 0 2 р .

0 7 Управління та 
адміністрування

0 7 3 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

12 0 0 2 р .

0 7 Управління та 
адміністрування

0 7 2 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова
аналітика

10 0 0 З р .

Інститут права

0 8 Право 0 8 1 1 Іраво І Іраво 5 2 0 0 2 р .

0 8 1 Іраво 0 8 1 1 Іраво 1 Іраво 5 0 0 З р .

Це нір післядії плоіуі ної освіти, дистанці й ного та зао ч і іого на в чання
0 7 Управління та 

адміністрування
0 7 2 Фінанси, 

банківська 
справа та 
страхування

Фінансова
аналітика

0 0 15 2 р .

0 7 Управління та 
адміністрування

0 7 3 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

0 0 15 2 р .



0 8 1 Іраво 0 8 1 Право Право 0 0 8 0 2 р .

0 8 Право 0 8 1 Право Право 0 0 5 З р .

0 7 Управління та 
адміністрування

0 7 2 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страчування

Фінансова
аналітика

0 0 10 З р .



М агістр

Галузь знань Спеціальність
(напрям

підготовки)

Спеціалізація
(освітня

програма)

/може
повторювати

назву
спеціальності/

Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання

Код Назва Ко
Д

Назва Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Інститут управління, психології та безпеки

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент Управління та 
безпека організації

40 0 0 1 р. 4м.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова розвідка 25 0 0 1 р. 4м.

05 Соціальні та
повеяінкові
науки

053 Психологія Психологія зо 0 0 1 р. 4м.

Інститут права

08 І Іраво 081 Право Право 75 0 0 1 р. 4м.

Факультет № 3 (факультет з підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності) 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

26 1 Іивільна безпека 262 1 Іравоохоронна 
діяльність

1 Іравоохоронна 
діяльність

зо 0 0 1 р. 6м.



Центр післядишіоїчної освіти, дистанційного та заочного навчання
07 Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент Управління та 

безпека організації
0 0 39 1 р. 8м.

08 Право 081 Право і Іраво 0 0 124 1 р. 4м.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансова розвідка 0 0 25 1 р. 8м.

05 Соціальні та
поведінкові
науки

053 І Ісихологія Психологія 0 0 з о 1 р. 8м.

26 Цивільна
безпека

262 Правоохоронна
діяльність

І Іравоохоронна 
діяльність

0 0 41 1 р. 8м.



Додаток 3 до Правил прийому до 
Львівського державного університету 
внутрішніх справ в 2022 році

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) та нормативів з фізичної 
підготовки для вступу на навчання на 1 курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої

освіти
Факультети, 

спеціальності та 
коди ОС

Освітня
програма

(спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів 
НМТ / складових 

індивідуальної усної 
співбесіди

Ваговий коефіцієнт 
НМТ

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі
Факультет 
№ 1
081 Право Право Українська мова / Майбутня 

професія -  поліцейський
0,25 100

Історія України / Основи права 0,25 100
Математика / Ситуаційні 
завдання

0,25 100

Рівень фізичної 
підготовленості

0,25 100

Факультет
№ 2
126
Інформаційні 
системи та 
технології

Правоохоронні
інформаційні
системи

Українська мова / Майбутня 
професія -  поліцейський

0,25 100

Історія України / Основи права 0,25 100
Математика / Ситуаційні 0,25 100



завдання
Рівень фізичної 
підготовленості

0,25 100

Факультети
№2, 3
262
Правоохоронна
діяльність

Правоохоронна
діяльність

Українська мова / Майбутня 
професія -  поліцейський

0,25 100

Історія України / Основи права 0,25 100
Математика/ Ситуаційні 
завдання

0,25 100

Рівень фізичної 
підготовленості

0,25 100

Центр
післядипломної
освіти,
дистанційного 
та заочного 
навчання
262
Правоохоронна
діяльність

Правоохоронна
діяльність

Українська мова / Майбутня 
професія -  поліцейський

0,3 100

Історія України / Основи права 0,3 100
Математика / Ситуаційні 
завдання

0,4 100



ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання (200-бальна шкала)

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ

Біг 100 м (с) Комплексна силова 
вправа (разів за хв.)

Бали Вікові групи Бали Вікові групи
17-25 26-30 17-25 26-30
нормативи нормативи

200 14,0 14,5 200 55 50
190 14,1 14,6 190 54 49
180 14,2 14,7 180 53 48
170 14,3 14,8 170 52 47
160 14,4 14,9 160 51 46

І 150 14,5 15,0 150 50 45
140 14,6 15,1 140 49 44
130 14,7 15,2 130 48 43
120 14,8 15,3 120 47 42
110 14,9 15,4 ПО 46 41
100 15,0 15,5 100 45 40

Біг 100 м (с) Комплексна силова 
вправа (разів за хв.)

Бали Вікові групи Бали Вікові групи
17-25 26-30 17-25 26-30
нормативи нормативи

200 14,5 15,0 200 50 45
190 14,6 15,1 190 49 44
180 14,7 15,2 180 48 43
170 14,8 15,3 170 47 42
160 14,9 15,4 160 46 41
150 15,0 15,5 150 45 40
140 15,1 15,6 140 44 39
130 15,2 15,7 130 43 38
120 15,3 15,8 120 42 37
110 15,4 15,9 ПО 41 36
100 15,5 16,0 100 40 35



Додаток 4до Правші прийому до 
Львівського державного університету 
внутрішніх справ в 2022 році

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультинредметного тесту (НМТ) для вступу на навчання за 
________ рахунок коштів фізич них та юридичних осіб на осн о в і повної загальної середньої освіти___________

Інститути, 
факультети, 

спеціальності та 
коди ОС

Освітня
програма

(спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів 
НМТ

Ваговий коефіцієнт 
НМТ

Мінімальна кількість 
балів для допуску до 

участі в конкурсі

Інститут права
081 Право Право Українська мова 0,35 100

Математика 0,25 100
Історія України 0,4 100

Інститут 
управління, 
психології та 

безпеки
053 Психологія І Ісихологія Українська мова 0,35 100

Математика 0,4 100
Історія України 0,25 100

072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування

Фінансова
аналітика

Українська мова 0,35 100

Математика 0,4 100
Історія України 0,25 100

073 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

Українська мова 0,35 100

Математика 0.4 100
Історія України 0.25 100

Факультет № 2
126 Інформаційні 
системи та 
технології

Правоохоронні
інформаційні
системи

Українська мова 0,3 100



Математика 0,5 100
Історія України 0,2 100

Центр
післядипломної

освіти,
дистанційного та 

заочного 
навчання

081 Право Право Українська мова 0,35 100
Математика 0,25 100
Історія України 0,4 100

053 Психологія Психологія Українська мова 0,35 100
Математика 0,4 100
Історія України 0,25 100

072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування

Фінансова
аналітика

Українська мова 0,35 100

Математика 0,4 100
Історія України 0,25 100

073 Менеджмент Менеджмент та 
безпека бізнесу

Українська мова 0,35 100

Математика 0,4 100
Історія України 0,25 100

126 Інформаційні 
системи та 
технології

1 Іравоохоронні
інформаційні
системи

Українська мова 0,3 100

Математика 0,5 100
Історія України 0,2 100



Додаток 5 до Правил 
прийому до ЛьвДУВС в 
2022 році

Правила
прийому до докторантури та аспірантури (ад’юнктури) 
Львівськог о державного університету внутрішніх справ

у 2022 році

1. Правила прийому до докторантури та аспірантури (ад'юнктури) 
університету (далі -  Правила) визначають процедуру, перелік і строки 
подання документів для вступу до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури 
Львівського державного університету внутрішніх справ (далі -  ЛьвДУВС); 
зміст, форму і строки вступних випробувань вступників до аспірантури 
(ад’юнктури) за кожною освітньо-науковою програмою за державним 
замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб на умовах 
договору (контракту).

2. Правила прийому до докторантури та аспірантури (ад'юнктури) 
ЛьвДУВС у 2022 році розроблені відповідно до Порядку прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 № 392, Порядку добору, 
направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти 
із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для 
Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та 
вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, 
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
15.04.2016 №315, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, закладах 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом 
МВС України від 28.11.2017 № 963, Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.03.2016 № 261. Затверджені правила прийому до 
докторантури та ад’юнктури (аспірантури) діють протягом 2022 року.

3. До ад'юнктури за державним замовленням на конкурсній основі 
приймаються особи, які мають стаж роботи (служби) не менше 2 років після 
здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста).

До аспірантури на денну (заочну) форми навчання за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб на конкурсній основі приймаються особи, 
які здобули ступінь вищої освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста.

4. До докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук



приймаються особи, яким присуджено ступінь доктора філософії (кандидата 
наук) та здійснюється на підставі відповідного договору (контракту) за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на денній формі навчання.

5. Особа, які раніше навчалася в аспірантурі (ад'юнктурі) за державним 
замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має 
право на повторний вступ до аспірантури (ад'юнктури) за державним 
замовленням лише за умови відшкодування витрачених на її підготовку 
коштів у встановленому законодавством порядку.

6. Добір кандидатів на навчання до ад'юнктури (аспірантури) за 
державним замовленням здійснюється безпосередніми замовниками спільно 
з приймальною комісією.

Кандидатам на вступ в установленому порядку оформлюють особові 
(навчальні) справи.

6.1. До особової (навчальної) справи ад'юнкта (аспіранта) за 
державним замовленням долучаються:

рапорт (для цивільних осіб -  заява) із зазначенням форми навчання, 
освітньо-наукової програми, спеціальності (спеціальностей) та кафедри, на 
якій буде здійснюватися підготовка;

анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч; 
висновок про направлення на навчання;
список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 
(реферати) з обраної ними спеціальності (спеціальностей));

копія документа (документів) державного зразка про здобутий ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) і копія додатку (додатків) до нього (них);

копія військово-облікового документа (для військовозобов'язаних 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а 
для призовників -  посвідчення про приписку до призовних дільниць);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 
3x4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 
осіб, яким його надано);

витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму 
майбутньої дисертації та наукового керівника;

висновок наукового керівника про згоду на наукове керівництво; 
копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус», ідентифікаційного коду.

Особи, які вступають на денну форму навчання, проходять в 
установленому порядку медичний огляд, який проводиться медичними 
(військово-лікарськими) комісіями МВС.

Документ, що посвідчує особу, військово-обліковий документ, 
дипломи про вищу освіту вступник пред'являє особисто.
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6.2. Вступники, які вступають до аспірантури за кошти фізичних та/ 
або юридичних осіб подають такі документи:

заяву із зазначенням форми навчання, освітньо-наукової програми, 
спеціальності (спеціальностей) та кафедри, на якій буде здійснюватися 
підготовка;

особовий листок з обліку кадрів (особова картка, копія трудової 
книжки);

список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не 
мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 
(реферати) з обраної ними спеціальності (спеціальностей);

копію документа (документів) державного зразка про здобутий ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) і копія додатку (додатків) до нього (них);

копія військово-облікового документа (для військовозобов'язаних 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а 
для призовників -  посвідчення про приписку до призовних дільниць);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 
3x4 см, без куточка);

довідку про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 
осіб, яким його надано);

витяг із протокол) засідання кафедри з ухваленням напряму 
майбутньої дисертації та пач кового керівника;

висновок наукового керівника про згоду на наукове керівництво; 
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус», ідентифікаційного коду.

Документ, що посвідчує особу, військово-обліковий документ, 
дипломи про вищу освіту вступник пред'являє особисто.

6.3. До особової (навчальної) справи кандидата на вступ до 
докторантури долучаються:

заява із зазначенням спеціальності та кафедри, на якій буде 
зді йс н ю вати ся п і д гото в ка;

особовий листок з обліку кадрів (особова картка, копія трудової 
книжки);

копія диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням 
одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра і копія додатку до нього;

копія документа державного зразка про здобутий ступінь доктора 
філософії (кандидата наук);

копія військово-облікового документа (для військовозобов'язаних 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а 
для призовників -  посвідчення про приписку до призовних дільниць);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром
3x4 см, без куточка);

З



копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, 
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус», ідентифікаційного коду;

список опублікованих наукових праць і винаходів;
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора

наук;
письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена 

доктором наук, який є платним науково-педагогічним або науковим 
працівником Університету зі згодою бути науковим консультантом у разі 
вступу до докторантури.

Документ, що посвідчує особу, військово-обліковий документ, 
дипломи про вищу освіту та про присвоєння наукового ступеня доктора 
філософії (кандидата наук) вступник пред'являє особисто.

6.4. Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка 
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без 
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень.

6.5. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та 
військово-облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна 
комісія ЛьвДУВС. Копії документів без пред'явлення оригіналів не 
приймаються.

6.6. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на 
підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності), додатково особисто пред'являє приймальній комісії свідоцтво про 
державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та 
виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку 
вносяться до ЄДЕБО.

6.7. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
факт ознайомлення вступника з ч. 6 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» 
фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про 
відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час 
подання заяви у паперовій формі.

7. Для вступу до докторантури вступник до 1 липня 2022 року подає 
відповідній кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 
дослідницької роботи тау або інформація про обсяг наукової роботи, 
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 
Протягом місяця після завершення прийому документів надані матеріали 
опрацьовуються на відповідність їх установленим у правилах прийому 
вимогам та переліку документів, після чого відповідальний підрозділ закладу 
виносить на розгляд вченої ради клопотання щодо зарахування особи на 
навчання.
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8. Вчена рада ЛьвДУВС в місячний строк розглядає висновки кафедри 
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 зі ступенем 
доктора наук з відповідної спеціальності (спеціальностей). Рішення вченої 
ради затверджується і оформляється наказом ректора ЛьвДУВС.

9. Документи подаються вступниками до аспірантури (ад'юнктури) з 10 
червня 2022 року до 20 серпня 2022 року, до докторантури до 01 липня 2022 
року (перша сесія), а також до аспірантури та докторантури з 19 вересня 
2022 року до 15 жовтня 2022 року (друга сесія).

10. Для забезпечення діяльності приймальної комісії наказом ректора 
університету створюються функціональні підрозділи та призначаються їх 
голови. Функціональними підрозділами приймальної комісії є предметні 
комісії та апеляційна комісія.

1 1. Для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) 
ЛьвДУВС на денну та заочну форми навчання створюються предметні 
комісії.

12. Предметні комісії проводять приймання вступних іспитів до 
аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включаються 
доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за 
відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної 
освітньо-наукової програми. До складу комісії з іноземної мови можуть 
входити 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. Число 
кожної з предметних комісій складається з 3-5 осіб, які призначаються 
наказом ректора університету.

13. Рішення про допуск до складання вступних іспитів кандидатів на 
навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) виноситься приймальною комісією за 
результатами вивчення їх особових (навчальних) справ та рекомендацій 
відповідних кафедр університету і повідомляється вступнику в тижневий 
термін.

Рекомендація відповідної кафедри університету до вступу в 
аспірантуру (ад’юнктуру) виноситься за результатами співбесіди з 
кандидатами на навчання, розгляду реферату чи поданих наукових праць, а 
також згоди погіередньо-погодженого наукового керівника.

14. Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань та 
розгляду апеляцій вступників до аспірантури (ад’юнктури). Порядок роботи 
апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує 
голова приймальної комісії.

15. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до 
складання вступних іспитів у зв’язку із недотриманням вимог щодо 
оформлення документів або їх неподанням у встановлений для цього термін.
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16. Вступники до аспірантури (ад'юнктури) складають вступні 
випробування зі спеціальності (спеціальностей міждисциплінарної освітньо- 
наукової програми) в обсязі програми/програм рівня вищої освіти магістра з 
відповідної спеціальності/спеціальностей та однієї з іноземних мов 
(англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню 
В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

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 чи 
аналогічного рівня); німецької мови -  дійсним сертифікатом TestDaF (не 
нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 
аналогічного рівня); французької мови -  дійсним сертифікатом тесту DELF 
або DALE (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти чи 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.

Іспити з іншої іноземної мови складаються за рішенням приймальної 
комісії у тому випадку, якщо знання цієї мови необхідне для роботи над 
дисертацією.

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні 
для вступу до ЛьвДУВС протягом 12 місяців.

17. Вступні іспити до аспірантури (ад’юнктури) ЛьвДУВС проводяться 
у серпні та жовтні 2022 року.

18. Інформація про порядок проведення вступних випробувань 
доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому до 
докторантури та аспірантури (ад'юнктури) у поточному році.

19. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії не 
допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

20. Під час проведення вступних випробувань забороняється 
використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не 
передбачені рішенням приймальної комісії. У разі користування вступником 
під час вступного випробування сторонніми джерелами інформації, він 
відсторонюється від участі у випробуваннях. На його листку відповіді 
вказується причину та час відсторонення. Вступнику виставляється 
незадовільна оцінка незалежно від обсягу та змісту відповіді.

21. При підготовці до складання вступного іспиту вступник веде 
необхідні записи в листку усної відповіді зі штампом (печаткою) 
приймальної комісії ЛьвДУВС або відділення організації освітньо-наукової 
підготовки (докторантури та аспірантури (ад'юнктури)) ЛьвДУВС.

22. Оцінка за результатами усного вступного іспиту виставляється 
прописом (за п’ятибальною шкапою оцінювання) у відомість вступного 
випробування.
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23. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 
Приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений 
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 
Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
Перескладання вступних випробувань не допускається.

За наявності поважних причин, які підтверджені документально, 
вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних 
випробувань з дозволу приймальної комісії в межах встановлених строків 
проведення випробувань.

24. Апеляція вступника щодо оцінки на вступному випробуванні 
повинна подаватись вступником в день оголошення результату іспиту, але не 
пізніше дня наступного.

25. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності 
вступника.

Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не 
допускається.

26. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури 
(ад’юнктури) приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

27. У разі одержання однакових оцінок, переважне право при 
зарахуванні до аспірантури (ад’юнктури) мають вступники, рекомендовані до 
вступу Вченими радами закладів вищої освіти, які успішно закінчили 
магістратуру.

Також у разі одержання однакових оцінок більшу вагу у конкурсному 
балі має вступне випробування зі спеціальності (спеціальностей).

28. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 
(ад’юнктури) приймається на її засіданні і оформляється протоколом.

29. Зарахування до аспірантури (ад’юнктури) проводиться наказом 
ректора університету.

30. Інформація про зарахування доводиться до відома вступників у 
п’ятиденний термін.

3 1. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури 
(ад’юнктури) на додаткову оплачувану відпустку під час проведення 
вступних випробувань, є повідомлення приймальної комісії про допуск 
вступника до складання вступних іспитів.
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