
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021  
 

ВСТУП НА БАКАЛАВРА 
на основі 

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
 
Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти здійснюється за спеціальностями (конкурсними пропозиціями):  
 

035 ФІЛОЛОГІЯ (Переклад з англійської мови) 
053 ПСИХОЛОГІЯ (Практична психологія) 
073 МЕНЕДЖМЕНТ (Менеджмент організацій та адміністрування) 
101 ЕКОЛОГІЯ (Екологічна безпека) 
122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 
125 КІБЕРБЕЗПЕКА (Управління інформаційною безпекою) 
231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
261 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (Пожежна безпека; Пожежна безпека у сфері будівництва;  
                                                   Аудит пожежної та техногенної безпеки) 
263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА (Цивільний захист; Охорона праці) 
275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ) 

  

Вступники беруть участь у конкурсному відборі на основі: 
 

 середнього балу додатка до документа про освіту державного зразка, на основі якого 

здійснюється вступ; 
 результатів зовнішнього незалежного оцінювання (відповідно до переліку конкурсних 

предметів – додаток 4 до Правил прийому до ЛДУ БЖД 2021); 
або вступних іспитів з конкурсних предметів, співбесіди (замість ЗНО – для вступників, 

які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі (п. 8 Правил прийому до 

ЛДУ БЖД 2021); 
 результату творчого конкурсу (для вступників на спеціальність 261 Пожежна безпека, 

нормативи виконання вправ з фізичної підготовки згідно додатку 4 до Регламенту 

проведення творчого конкурсу 2021). 
 

Етапи вступної кампанії 2021 
 

  ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА 

1  Прийом заяв та документів для участі у вступних 

іспитах та творчому конкурсі 15 – 30 червня 

2  ТВОРЧИЙ КОНКУРС (фізична підготовка) 01 – 03 липня 02 – 07 серпня 
3  ВСТУПНІ ІСПИТИ з конкурсних предметів, співбесіди 06 – 13 липня 02 – 07 серпня 

4  ДОДАТКОВИЙ НАБІР (прийом заяв та документів для 

участі у вступних іспитах та творчому конкурсі) 01 – 13 липня  

5  ДОДАТКОВИЙ НАБІР (вступні іспити та творчий 

конкурс) 14 – 23 липня  

6  Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня 
7  Прийом заяв та документів (на основі ЗНО) 14 – 23 липня 14 – 31 липня 

8  Оприлюднення рейтингових списків із рекомендаціями 

до зарахування 10 серпня  

9  Зарахування вступників 13 серпня  


