
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ щодо ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ 

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Зарахування на навчання вступників на основі повної загальної 
середньої освіти за кошти фізичних та 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)

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 
вступників

зарахування не пізніше ЗО вересня 
2022 року

не пізніше 27 
листопада 2022 року

2. 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/або юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання

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



3. 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 Заочна форма

навчання навчання

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 ЗО вересня 
2022 року

не пізніше з о  вересня 
2022 року

4. Зарахування на навчання вступників на здобуття освітнього ступеня 
магістра (на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) 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

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників за кошти фізичних та 
/або юридичних осіб не пізніше 25 вересня 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 
кошти фізичних чи юридичних осіб не пізніше зо  вересня 2022 року



5. 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.
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