
Додаток 1 

до Правил прийому до ДДУВС 

у 2021 році  

 

 
№ 

п/

п 

Спеціальність Кількість 

місць* 

 

Сертифікати ЗНО 

(вступні іспити) 

Коефі- 

цієнти 

Прохід

-ні 

бали 

Термін 

навчання  

Термін 

подачі заяв 

Вартість 

начання 

(грн.) * 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

1.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки 

(нормативний), спеціальність - 

053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «молодший 

бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти  

 

25 1. Українська мова та 

література 

2. Біологія/Історія 

України, іноземна мова, 

математика,фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,4 

3.атеста

т 0,1 

 

1. 100 

2. 100 

 

 

1 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

22600 

2.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «молодший 

бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти              

                      

25 1. Українська мова та 

література 

2. Географія 

/Математика,іноземна 

мова, історія 

України,біологія, 

фізика, хімія* 

*-на вибір 

 

1.0,5 

2.0,4 

3. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

 

1 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

22600 

3.  

 

 

 

форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність - 

053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

45 1. Українська мова та 

література  

2. Математика  

3. Біологія, іноземна 

мова, географія, історія 

України, фізика, хімія* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.атеста

т 0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 



2 
 

4.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність - 

053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за іншою 

спеціальністю 

 

 

10 

1. Українська мова та 

література  

2. Математика, біологія, 

іноземна мова, історія 

України, географія, 

фізика, хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування   

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

5.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність - 

053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр» 

(неспоріднена спеціальність)          

 

 

3 

1.Фахове випробування 

(біологія); 

2.Середній бал додатку 

до диплома 

1.1 

2.1 

 

1.100 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

6.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки 

(нормативний), спеціальність - 

053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОС «молодший 

бакалавр» за спорідненою 

спеціальністю    

 

10 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, біологія, 

іноземна мова, історія 

України, географія, фізика, 

хімія* 

3. Фахове вступне 

випробування (загальна 

психологія)  

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

1.100 

2.100 

3.100 

1 рік 10 міс.  25100 

7.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                           

25 1. Українська мова та 

література  

2. Математика  

3. Іноземна мова / 

географія, біологія, 

історія України, фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

8.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

3 1. Українська мова та 

література  

1.0,3 

2.0,3 

1.100 

2.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

25100 



3 
 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» не споріднена 

спеціальність                                                                                                     

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія, 

фізика, хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(математика) 

3.0,4 

 

3.100  

 

9.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр»    

                                                                                                     

1 1.Фахове випробування 

(математика); 

2.Середній бал додатку 

до диплома 

1.1 

2.1 

 

1.100 

 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

10.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» споріднена 

спеціальність                                  

                                                                                                     

22 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія, 

хімія, фізика* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(математика)  

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

1 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

11.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 281 «Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти                    

30 1. Українська мова та 

література  

2. Математика  

3. Іноземна мова / 

історія України біологія, 

географія, фізика, хімія* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

27000 

12.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність 

40 1. Українська мова та 

література 

2. Іноземна мова  

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

3 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

27000 



4 
 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти                                      

3.Математика / історія 

України, біологія, 

географія, фізика, хімія* 

*- на вибір 

 

4. 

атестат 

0,1 

  

13.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за іншою 

спеціальністю 

 

 

 

10 

1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія, 

фізика, хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(іноземна мова) 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

14.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі СВО – «бакалавр» 

(неспоріднена спеціальність)                                                                                                                                                  

 

 

5 

1.Фахове випробування 

(іноземна мова); 

2.Середній бал додатку 

до диплома 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

15.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

30 1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова / 

географія, біологія, 

історія України, фізика, 

хімія* 

*- на вибір 

 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 



5 
 

16.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за не спорідненою 

спеціальністю                                                                                                              

5 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, 

географія,фізика, хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(математика)  

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

17.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр» 

(неспоріднена спеціальність)                                                                                                                                                  

3 1. Фахове випробування 

(математика) 

2. Середній бал додатку 

до диплома 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

18.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст за спорідненою в 

межах галузі знань 

спеціальністю 

 

60 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія, 

хімія, фізика* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(математика)  

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

1 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

Юридичний факультет 

19.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки, спеціальність 

- 081 «Право», ступінь вищої 

освіти -  «бакалавр» на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

370 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Математика / Іноземна 

мова* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

28500 



6 
 

20.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(скорочений),  спеціальність – 

081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодшого 

спеціаліста» (неюридична 

освіта) 

25 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія,фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(Основи правознавства)   

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

1.100 

2.100 

3.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

21.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки 

(скорочений),  спеціальність – 

081 «Право», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр» 

(неюридична освіта) 

 

25 1. Фахове випробування 

(основи правознавства) 

2. Середній бал додатку до 

диплому 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

22.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки,  

спеціальність – 081 «Право», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі «молодшого 

спеціаліста» (юридична 

освіта) 

 

150  1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія, фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування  

(ТДП) 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

1 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

25100 

23.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки, спеціальність 

- 262 Правоохоронна 

діяльність», рівень вищої 

210 1. Українська мова 

(українська мова та 

література) 

2. Історія України  

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

2 роки 10 

міс. 

 

14.07.2021 - 

16.07.2021 

 

 

16000 



7 
 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                

  

3. Творчий конкурс 

(співбесіда) 

 

атестат 

0,1 

 

 

24.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки,  

спеціальність – 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодшого 

спеціаліста» (не споріднена 

спеціальність) 

20 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія,фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування  

(основи правознавства) 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

1 роки 10 

міс. 

 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

16000 

25.  форма навчання – денна, строк 

навчання 2 роки,  

спеціальність – 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр» (не 

споріднена спеціальність) 

6 1. Фахове випробування 

(основи правознавства) 

2. Середній бал додатку до 

диплому 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

 

1 роки 10 

міс. 

 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

16000 

26.  форма навчання – денна, строк 

навчання 1 рік 6 місяців, 

галузь знань – 08 «Право», 

спеціальність - 081 «Право», 

ступінь вищої освіти – 

«магістр» на основі СВО – 

«бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»   

 

100 1. Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Єдине фахове вступне 

випробування з права 

3. Тест з загальних 

навчальних правничих 

компетентностей 

1.0,25 

2.0,5 

3.0,25 

1.100 

2.100 

3.100 

 

1 рік 6 міс. 15.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

32600 



8 
 

27.  форма навчання – денна, строк 

навчання 1 рік 6 місяців, 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна діяльність», 

ступінь вищої освіти - 

«магістр» на основі СВО 

бакалавр», ОКР «спеціаліст»  

100 1. Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови / вступне 

випробування з іноземної 

мови 

2. Фахове вступне 

випробування 

(комплексний екзамен зі 

спеціалізації) 

1.0,5 

2.0,5 

 

1.100 

2.124 

 

1 рік 6 міс. 15.07.2021 - 

18.07.2021 

 

 

21000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

28.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки, 

спеціальність - 081 «Право», 

ступінь вищої освіти -  

«бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти 

130 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Математика / Іноземна 

мова* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

12000 

29.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(скорочений),  спеціальність – 

081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодшого 

спеціаліста» (неюридична 

освіта) 

25 1. Українська мова 

(Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія,фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування  

(основи правознавства) 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

2 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 
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30.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(скорочений), спеціальність – 

081 «Право», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр» 

(неюридична освіта) 

 

 

50 1. Фахове випробування 

(основи правознавства) 

2. Середній бал додатку до 

диплома  

 

 

1.1 

2.1 

 

1.100 

 

2 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 

31.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки,  

спеціальність – 081 «Право», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР – «молодший 

спеціаліст»» (юридична 

освіта) 

151 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, географія, 

фізика,хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(ТДП)  

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

1 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 

32.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки, 

спеціальність - 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти              

30 1. Українська мова 

(українська мова та 

література) 

2. Історія України  

3. Творчий конкурс 

(співбесіда) 

1.0,03 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

2 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

11000 
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33.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність - 

053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти  

15 1. Українська мова та 

література  

2. Математика  

3. Біологія, іноземна мова, 

географія, історія України, 

фізика, хімія* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 

34.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки 

(скорочений), спеціальність - 

053 «Психологія», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОС «молодший 

бакалавр» за спорідненою 

спеціальністю   

 

15 1. Українська мова та 

література 

2. Біологія, історія України, 

географія, біологія, іноземна 

мова, фізика, хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове вступне 

випробування (загальна 

психологія) 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

1.100 

2.100 

3.100 

1 рік 10 міс.  12000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти            

20 1. Українська мова та 

література  

2. Математика  

3. Іноземна мова, географія, 

історія України, біологія, 

фізика, хімія* 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.атест

ат 0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

3 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 

36.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» не споріднена 

спеціальність, СВО – 

«бакалавр»    

                                                                                                     

8 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, біологія, 

іноземна мова, історія 

України, географія, фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування   

(математика) 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 
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37.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр»    

                                                                                                     

5 1.Фахове випробування  

(математика) 

2.Середній бал додатку до 

диплома 

1.1 

 

1.100 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 

38.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» споріднена 

спеціальність                                  

                                                                                                     

7 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, біологія, 

іноземна мова, історія 

України, географія,фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування  

(математика) 

 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.124 

1 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 

39.  форма навчання – заочна,  

строк навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 281 «Публічне управління та 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти  

30 1. Українська мова та 

література  

2. Математика  

3. Іноземна мова, географія, 

історія України, біологія, 

фізика, хімія * 

*-на вибір 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4.атест

ат 0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 

40.  форма навчання – заочна,  

строк навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі повної загальної 

середньої освіти     

20 1. Українська мова та 

література 

2. Іноземна мова  

3. Математика, географія, 

історія України,біологія, 

фізика, хімія* 

*- на вибір  

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 
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41.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр»  на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за іншою 

спеціальністю 

 

 

8 

 

1. Українська мова та 

література  

2. Математика, Біологія, 

Іноземна мова, історія 

України, 

географія,фізика,хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування 

(іноземна мова)  

 

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 

42.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр»    

5 1.Фахове випробування  

(іноземна мова) 

2.Середній бал додатку до 

диплома 

1.1 

 

1.100 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 

43.   форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                                         

30 

 

 

 

15- МБ 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова,історія 

України, географія, біологія, 

фізика, хімія* 

*- на вибір  

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

 

3 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

12000 

44.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за не спорідненою 

спеціальністю                                                            

30 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, біологія, 

іноземна мова, історія 

України, географія,фізика, 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування  

(математика)   

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 
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45.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі ОКР  «молодший 

спеціаліст» за спорідненою 

спеціальністю в межах галузі 

знань спеціальності 

19 1. Українська мова та 

література  

2. Математика, біологія, 

іноземна мова, історія 

України, географія,фізика 

хімія* 

*-на вибір 

3. Фахове випробування  

(математика)   

1.0,3 

2.0,3 

3.0,4 

 

1.100 

2.100 

3.100 

1 рік 10 міс. 14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 

46.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 3 роки 

(нормативний), спеціальність 

– 073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі СВО – «бакалавр»    

                                                                                                     

12 1.Фахове випробування  

(математика) 

2.Середній бал додатку до 

диплома 

1.1 

 

1.100 

 

2 роки 10 

міс. 

14.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

10000 

47.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 8 місяців, 

галузь знань – 08 «Право», 

спеціальність - 081 «Право», 

ступінь вищої освіти – 

«магістр» на основі СВО – 

«бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                           

175 1. Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Єдине фахове вступне 

випробування з права 

3.  Єдине фахове вступне 

випробування з тесту 

загальних навчальних 

правничих компетентностей  

1.0,25 

2.0,5 

3.0,25 

 

1.100 

2.100 

3.100 

 

1 рік 8 міс 15.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

22000 

48.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 8 місяців, 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна діяльність», 

ступінь вищої освіти - 

«магістр» на основі СВО  

Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»  

 

 

 

150 1. Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови / вступне 

випробування з іноземної 

мови  

2. Фахове вступне 

випробування (комплексний 

екзамен) 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1.100 

2.124 

 

1 рік 8 міс 15.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

19000 



14 
 

49.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 8 місяців, 

галузь знань – 05 «Соціальні 

та поведінкові науки», 

спеціальність - 051 

«Економіка», ступінь вищої 

освіти – «магістр» на основі 

СВО – «бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                 

        

25 1.Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови / вступне 

випробування з іноземної 

мови 

2. Фахове випробування 

(Іспит з фаху) 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1.100 

2.124 

 

1 рік 8 міс 15.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

14000 

50.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 8 місяців, 

галузь знань – 05 «Соціальні 

та поведінкові науки», 

спеціальність - 053 

«Психологія», ступінь вищої 

освіти – «магістр» на основі 

СВО – «бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                            

25 1.Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови / вступне 

випробування з іноземної 

мови 

2. Фахове випробування 

(Іспит з фаху) 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1.100 

2.124 

 

1 рік 8 міс 15.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

14000 

51.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 1 рік 8 місяців, 

галузь знань – 28 «Публічне 

управління і 

адміністрування», 

спеціальність - 281 «Публічне 

управління і 

адміністрування», ступінь 

вищої освіти – «магістр» на 

основі СВО – «бакалавр», ОКР  

– «спеціаліст»                  

41 1.Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови / вступне 

випробування з іноземної 

мови 

2. Фахове випробування 

(Співбесіда) 

 

1.0,5 

2.0,5 

 

1.100 

2.124 

 

1 рік 8 міс 15.07.2021 - 

23.07.2021 

 

 

14000 

52.  Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

53.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки, спеціальність 

- 081 «Право», ступінь вищої 

140 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

3 роки 10 

міс. 

  



15 
 

освіти -  «бакалавр» на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

3. Математика / Іноземна 

мова  (Англійська мова; 

Французька мова; Німецька 

мова; Іспанська мова)* 

* - на вибір 

4. Вступний іспит 

(оцінювання рівня фізичної 

підготовленості) 

4.0,2 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

 

4. 100 

 

54.  форма навчання – денна, строк 

навчання 1 рік 6 місяців, 

галузь знань – 08 «Право», 

спеціальність - 081 «Право», 

ступінь вищої освіти – 

«магістр» на основі СВО – 

«бакалавр», ОКР – 

«спеціаліст»                            

15 1. Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Єдине фахове вступне 

випробування з права 

3.  Єдине фахове вступне 

випробування з загальних 

навчальних правничих 

компетентносте  

4. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен зі 

спеціалізації 

 

 

 

1.1 

2.1 

3.1 

4.0 

1.100 

2.100 

3.100 

4.124 

1 рік 6 міс.   

55.  Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань 

 

56.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки, спеціальність 

- 081 «Право», ступінь вищої 

освіти -  «бакалавр» на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

60 1. Українська мова та 

література 

2. Історія України  

3. Математика / 

Іноземна мова  

(Англійська мова; 

Французька мова; 

Німецька мова; 

Іспанська мова)* 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4.0,2. 

5. атестат 0,1 

 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

 

3 роки 10 

міс. 
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* -- на вибір  

4. Вступний іспит 

(оцінювання рівня 

фізичної 

підготовленості) 

 

 

 

57.  Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

 

58.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки, спеціальність 

- 262 Правоохоронна 

діяльність», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                 

150 1. Українська мова 

(українська мова та 

література) 

2. Історія України  

3. Творчий конкурс  

(співбесіда) 

4. Вступний іспит 

(оцінювання рівня фізичної  

підготовленості) 

 

 

 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4.0,2 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

 

2 роки 10 

міс. 

 

  

59.  Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

 

60.  форма навчання – денна, строк 

навчання 3 роки, спеціальність 

- 262 Правоохоронна 

діяльність», рівень вищої 

освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                 

150 1. Українська мова 

(українська мова та 

література) 

2. Історія України  

3. Творчий конкурс  

(співбесіда) 

4. Вступний іспит 

(оцінювання рівня фізичної 

підготовленості) 

1.0,2 

2.0,3 

3.0,2 

4.0,2 

5. 

атестат 

0,1 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

 

2 роки 10 

міс. 

 

  

61.  форма навчання – денна, строк 14 1. Єдиний вступний іспит з 1.1 1.100 1 рік 10 міс.   
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навчання 2 роки, спеціальність 

- 262 «Правоохоронна 

діяльність», ступінь вищої 

освіти - «магістр» на основі 

СВО  Бакалавр», ОКР 

«Спеціаліст»   

іноземної мови 

2. Фахове вступне 

випробування 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен зі 

спеціалізації 

2.1 

3.1 

2.124 

3.124 

62.  Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

 

63.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 4 роки, 

спеціальність - 262 

Правоохоронна діяльність», 

рівень вищої освіти – перший 

(бакалаврський), ступінь 

вищої освіти -  «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти                 

60 1. Українська мова  (іспит) 

2. Історія України (іспит) 

3. Творчий конкурс  

(співбесіда) 

 

1.0,3 

2.0,35 

3.0,25 

4. 

атестат 

0,1 

 

 

 

1. 100 

2. 100 

3. 100 

4.100 

 

3 роки 10 

міс. 

  

64.  форма навчання – заочна, 

строк навчання 2 роки, 

спеціальність - 262 

«Правоохоронна діяльність», 

ступінь вищої освіти - 

«магістр» на основі СВО  

Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» 

35 1. Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Фахове вступне 

випробування 

3. Додаткове вступне 

випробування – 

комплексний екзамен зі 

спеціалізації 

1.1 

2.1 

3.1 

1.100 

2.124 

3.124 

1 рік 10 міс.   

65.  Факультет соціально-психологічної освіти та управління (іноземці та особи без громадянства)  

 

66.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність - 

073 «Менеджмент», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

25 1. Вступний іспит (іноземна 

мова)  

1.1 

 

1. 100 

 

3 роки 10 

міс. 
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середньої освіти (документ 

про здобутий рівень освіти в 

країні його походження) 

67.  форма навчання – денна, строк 

навчання 4 роки 

(нормативний), спеціальність - 

051 «Економіка», ступінь 

вищої освіти - «бакалавр» на 

основі повної загальної 

середньої освіти (документ 

про здобутий рівень освіти в 

країні його походження) 

15 1. Вступний іспит (іноземна 

мова)  

1.1 

 

1. 100 

 

3 роки 10 

міс. 

  

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                                                                               Сергій ШЕВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 


