
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання до ДДУВС 

 

 
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

За державним замовленням 

Закінчення прийому особових  

(навчальних) справ  
01 серпня 2020 року  23 серпня 2020 року  

Реєстрація вступників 10 серпня 2020 року 24 серпня 2020 року 

Проведення вступних іспитів, 

творчого конкурсу  
11 серпня – 16 серпня            

2020 року 

25 серпня – 27 серпня             

2020 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

 

17 серпня 2020 року 

 

28 серпня 2020 року 

Терміни зарахування вступників  

19 серпня 2020 року 

30 серпня 2020 року 

Виключення зарахованих 

вступників із конкурсу на інші 

місця державного замовлення 

 

не пізніше  

20 серпня 2020 року 

 

- 

 

За кошти фізичних або юридичних осіб 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників та 

завантаження додатків документів 

про повну загальну середню освіту 

01 серпня 2020 року 01 серпня 2020 року 

Початок прийому заяв та 

документів у паперовій або 

електронній формі 

з 13 серпня 2020 року з 13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

на основі співбесіди, вступних 

іспитів та  творчого конкурсу  

о 18.00 годині 

16 серпня 2020 року 

о 18.00 годині 

16 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів для вступу на основі 

ОКР «молодший спеціаліст» 

о 18.00 годині 

22 серпня 2020 року  

о 18.00 годині 

22 серпня 2020 року  

Закінчення прийому заяв у 

паперовій або електронній формі 
о 18.00 годині 

22 серпня 2020 року 

о 18.00 годині 

22 серпня 2020 року 

Проведення університетом 

співбесіди 
16 серпня – 18 серпня 

2020 року 

16 серпня – 18 серпня 

2020 року 

Проведення університетом 

вступних іспитів 

17 серпня – 22 серпня 

2020 року 

17 серпня – 22 серпня 

2020 року 

Строки проведення університетом 

творчого конкурсу для вступу на 

навчання за спеціальністю                  

262 «Правоохоронна діяльність» 

16 серпня – 22 серпня 

2020 року 

16 серпня – 22 серпня 

2020 року 

Строки проведення університетом 

фахових вступних іспитів  для 

вступу на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» 

25 серпня – 28 серпня 

2020 року 

25 серпня – 26 серпня 

2020 року 



Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

для вступу на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» 

29 серпня 2020 року 29 серпня 2020 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 27 серпня 2020 року 27 серпня 2020 року 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування  до 9 вересня 2020 року до 9 вересня 2020 року 

Терміни зарахування вступників  до 15 вересня  2020 року до 15 вересня  2020 року 

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за державним 

замовленням для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність» 

 
Етапи вступної кампанії Денна, заочна форми навчання 

Реєстрація для складання єдиного фахового 

вступного іспиту з іноземної мови  

12 травня 2020 -   

18:00 05 червня 2020 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року 

Закінчення прийому особових (навчальних) 

справ кандидатів 

04 серпня 2020 року 

Реєстрація кандидатів на навчання 05 серпня 2020 року 

Проведення вступних випробувань 05 серпня 2020 року – 

10 серпня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
11 серпня 2020 року 

 

Виконання вимог Правил прийому для 

зарахування  
12 серпня 2020 року 

 

Наказ про зарахування Не пізніше 30 серпня 2020  

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за державним 

замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 

 
Етапи вступної кампанії Денна, заочна форми навчання 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників 
01 серпня 2020 року 

Реєстрація для складання єдиного 

фахового вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного 

випробування  

12 травня 2020 -   

18:00 05 червня 2020 

12 травня 2020 -   

18:00 05 червня 2020 

Прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі результатів єдиного 

вступного іспиту та фахового вступного 

випробування 

 

05 серпня 2020 року –  

22 серпня 2020 року 

05 серпня 2020 року –  

22 серпня 2020 року 

Прийом заяв та документів для осіб, які 17 червня 2020 року –  17 червня 2020 року –  



вступають на основі вступних іспитів 

(замість документа про здобутий освітній 

рівень може подаватись довідка про 

завершення навчання) 

25 червня 2020 року 25 червня 2020 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року 01 липня 2020 року 

Проведення вступних іспитів з іноземної 

мови (завданнями/зошитами), наданими 

Українським центром оцінювання якості 

освіти 

01 липня 2020 року 01 липня 2020 року 

Основна сесія єдиного фахового 

вступного випробування 

03 липня 2020 року 03 липня 2020 року 

Проведення вступних іспитів з єдиного 

фахового вступного випробування 

(завданнями/зошитами), наданими 

Українським центром оцінювання якості 

освіти 

03 липня 2020 року 03 липня 2020 року 

Рекомендації для зарахування  01 вересня 2020 року 

 

01 вересня 2020 року 

 

Виконання вимог Правил прийому для 

зарахування  
06 вересня 2020 року 

 

06 вересня 2020 року 

 

Наказ про зарахування 11 вересня 2020 року 

 

11 вересня 2020 року 

 

 

Етапи вступної кампанії для кандидатів на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка, 281 «Публічне 

управління та адміністрування», 262 «Правоохоронна діяльність» 

 
Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників 
01 серпня 2020 року  01 серпня 2020 року  

Реєстрація для складання єдиного 

фахового вступного іспиту з іноземної 

мови  

12 травня 2020 -   

18:00 05 червня 2020 

12 травня 2020 -   

18:00 05 червня 2020 

Прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі результатів єдиного 

вступного іспиту та фахового вступного 

випробування 

 

05 серпня 2020 року –  

22 серпня 2020 року 

05 серпня 2020 року –  

22 серпня 2020 року 

Прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів 

(замість документа про здобутий освітній 

рівень може подаватись довідка про 

завершення навчання) 

17 червня 2020 року –  

25 червня 2020 року 

17 червня 2020 року –  

25 червня 2020 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року 01 липня 2020 року 



Проведення вступних іспитів з іноземної 

мови (завданнями/зошитами), наданими 

Українським центром оцінювання якості 

освіти 

01 липня 2020 року 01 липня 2020 року 

Фахові вступні випробування з 23 серпня 2020 року – 

 31 серпня 2020 року 

 

з 23 серпня 2020 року – 

 31 серпня 2020 року 

 

Рекомендації для зарахування  01 вересня 2020 року 

 

01 вересня 2020 року 

 

Виконання вимог Правил прийому для 

зарахування  
07 вересня 2020 року 

 

07 вересня 2020 року 

 

Наказ про зарахування 18 вересня 2020 року 

 

18 вересня 2020 року 

 

 
 


