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2 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” на 

основі повної загальної 
середньої освіти 

(4 роки навчання) 

01 липня 11 липня 

Історія 
України 
13 липня 

(атестовані) 

Оцінка рівня 

фізичної 

підготовки 
13 -14 липня 

Українська 
мова та 

література 
16 липня 

(атестовані) 

Іноземна мова 
або 

математика 
18 липня 

(атестовані) 

19 
липня 

20 
липня 

Денна форма навчання (за державним замовленням) 
(Кримінальна поліція) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право” на 

основі ступеня бакалавра 
“Право”, а також ступенів 
бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

23 липня 

13 травня - 
03 червня 

(23 травня – 
 03 червня для 

вступників з іншої 
спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 

02 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

фахове вступне 

випробування (для 

осіб, які мають 

спеціальні умови) 

04 липня 

 
05 

серпня 
11 

серпня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” на 
основі повної загальної 

середньої освіти 
(3 роки навчання/ 2 роки 
курсант – 1 рік слухач) 

01 липня 11 липня 
Творчий 

конкурс 

15 липня 

Оцінка рівня 

фізичної 

підготовки 
16 -17 липня 

Історія 
України 
16 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
18 липня 

(атестовані) 

19 
липня 

20 
липня 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 2 
Денна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі ступеня бакалавра 

“Право” або “Правоохоронна 
діяльність”, а також ступенів 

бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю 
(2 роки навчання-заочно) 

15 липня 24 липня 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

25 липня  

 Іноземна  
мова 

26 липня 

Комплексний 

іспит 
27 липня 

 
28 

липня 
29 

липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право”, 

техніко-криміналістичне 
забезпечення, на основі повної 

загальної середньої освіти 
(4 роки навчання) 

01 липня 11 липня 

Історія 
України 
13 липня 

(атестовані) 

Оцінка рівня 

фізичної 

підготовки 
13 -14 липня 

Українська 
мова та 

література 
16 липня 

(атестовані) 

Іноземна мова 
або 

математика 
18 липня 

(атестовані) 

19 
липня 

20 
липня 
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Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право”, 
спеціалізація “Експертно-

криміналістичні 
дослідження”, на основі 

повної загальної середньої 
освіти 

(4 роки навчання) 

01 липня 11 липня 

Історія 
України 
13 липня 

(атестовані) 

Оцінка рівня 

фізичної 

підготовки 
13 -14 липня 

Українська 
мова та 

література 
16 липня 

(атестовані) 

Іноземна мова 
або 

математика 
18 липня 

(атестовані) 

19 
липня 

20 
липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі повної загальної 

середньої освіти  
(3 роки навчання/ 2 роки 
курсант – 1 рік слухач) 

01 липня 11 липня 
Творчий 

конкурс 

15 липня 

Оцінка рівня 

фізичної 

підготовки 
16 -17 липня 

Історія 
України 
16 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
18 липня 

(атестовані) 

19 
липня 

20 
липня 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 
Денна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі ступеня бакалавра 

“Право” або “Правоохоронна 
діяльність”, а також ступенів 

бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

15 липня 24 липня 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

25 липня  

 Іноземна  
мова 

26 липня 

Комплексний 

іспит 
27 липня 

 
28 

липня 
29 

липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі повної загальної 

середньої освіти  
(3 роки навчання/ 2 роки 
курсант – 1 рік слухач) 

01 липня 11 липня 
Творчий 

конкурс 

15 липня 

Оцінка рівня 

фізичної 

підготовки 
16 -17 липня 

Історія 
України 
16 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
18 липня 

(атестовані) 

19 
липня 

20 
липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Психологія” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(4 роки навчання) 

 

01 липня 11 липня 
Математика 

13 липня 
(атестовані) 

Оцінка рівня 

фізичної 

підготовки 
16 -17 липня 

Українська 
мова та 

література 
16 липня 

(атестовані) 

Іноземна мова 
або біологія 

18 липня 
(атестовані) 

19 
 липня 

20 
липня 
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Денна форма навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 
“Право” на основі ступеня 

бакалавра (рівня спеціаліста) 
“Право”, а також ступенів 
бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

23 липня  
(25 червня 
для осіб, 

які 
мають 

спеціальні 
умови) 

13 травня - 
03 червня 

(23 травня – 
 03 червня для 

вступників з іншої 
спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 

02 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

фахове вступне 

випробування (для 

осіб, які мають 
спеціальні умови) 

04 липня 

 
05 

серпня 
15 

вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 

“Психологія” на основі 
ступеня бакалавра (рівня 

спеціаліста) “Психологія”, а 
також ступенів бакалавра, 

магістра (рівня спеціаліста), 
здобутого за іншою 

спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

23 липня 
(25 червня 
для осіб, 

які 
мають 

спеціальні 
умови) 

13 травня - 
03 червня 

(23 травня – 
 03 червня для 
вступників з 

іншої 
спеціальності) 

Додатковий 
іспит (біологія)  

23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 
02  липня 

Комплексний 
іспит 

28 липня 
 

29 
липня 

15 
вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 
“Правоохоронна діяльність” 
на основі ступеня бакалавра 
(рівня спеціаліста) “Право” 

або “Правоохоронна 
діяльність”, а також ступенів 

бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю  
(1 рік 8 місяців навчання) 

24 липня 25 липня 

Додатковий 
іспит (основи 

правознавства) 
26  липня 

Іноземна  
мова 

27 липня 

Комплексний 
іспит 

28 липня 
 

29 
липня 

30 
липня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(4 роки навчання) 

16 липня 
(за 

іспитами)  

22 липня 
(за серти-

фікатами) 

17 липня 

(за іспитами) 

Співбесіда 

18 липня  

Історія 

України 

18 липня 

Українська 

мова та 

література 

19 липня 

Іноземна мова 
або 

математика  
20 липня 

01 
серпня 

30 

вересня 
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Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Правоохоронна 
діяльність” на основі повної 
загальної середньої освіти 

(3 роки навчання) 

16 липня 17 липня 
Співбесіда 

18 липня  

Історія 

України 

18 липня 

Українська 

мова та 

література 

19 липня 

Творчий 
конкурс 
20 липня 

01 
серпня 

30 

вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Психологія” на 
основі повної загальної 

середньої освіти 
(4 роки навчання) 

16 липня 
(за 

іспитами)  

22 липня 
(за серти-
фікатами) 

17 липня 

(за іспитами) 

Співбесіда 

18 липня  

Математика 

18 липня 

Українська 

мова та 

література 

19 липня 

Іноземна мова 

або біологія 

20 липня 

01  
серпня 

30 
вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі 
рівня молодшого спеціаліста 

“Право”, а також рівня 
молодшого спеціаліста 

здобутого за іншою 
спеціальністю 

(2 роки навчання) 

22 липня 31 липня 

Додатковий 
іспит (основи 

правознавства) 
01 серпня 

Кримінальне 
право 

02 серпня 
  

03 
серпня 

30 
вересня 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Заочна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра 

“Правоохоронна діяльність” на 
основі ступеня бакалавра 

“Право” або “Правоохоронна 
діяльність”, а також ступенів 

бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю  
(2 роки навчання) 

15 липня 24 липня 

Додатковий 
іспит (основи 

правознавства) 
25 липня 

Іноземна мова 
26 липня 

Комплексний 
іспит 

27 липня 
 

28  
липня 

29 
липня 
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Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Публічне 

управління та 
адміністрування” на основі 
ступеня бакалавра (рівня 
спеціаліста) “Право”, а 

також на основі ступенів 
бакалавра, магістра  (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

18 липня 28 липня 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 
02 липня 

Комплексний 
іспит 

29 липня 
 

30 
липня 

15 
вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра 

“Психологія” на основі 
ступеня бакалавра (рівня 

спеціаліста) “Психологія”, а 
також ступенів бакалавра, 

магістра (рівня спеціаліста), 
здобутого за іншою 

спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

18 липня 28 липня 
Додатковий 

іспит (біологія)  
23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 
02 липня 

Комплексний 
іспит 

29 липня 
 

30 
липня 

15 
вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(4 роки навчання) 

26 червня 06 липня 
Творчий 

конкурс 
07 липня 

Історія 
України 
08 липня 

Українська 

мова та 

література 

09 липня 

  
10  

липня 
11  

липня 

Заочна форма навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 

“Публічне управління та 
адміністрування” на основі 
ступеня бакалавра (рівня 
спеціаліста) “Право”, а 

також на основі ступенів 
бакалавра, магістра  (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

23 липня  
(25 червня 
для осіб, 

які 
мають 

спеціальні 
умови) 

13 травня - 
03 червня 

(23 травня – 
 03 червня для 

вступників з іншої 
спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 
02 липня 

Комплексний 
іспит 

29 липня 
 

30 
липня 

15 
вересня 
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Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 
“Право” на основі ступеня 

бакалавра (рівня спеціаліста) 
“Право”, а також ступенів 
бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

23 липня  
(25 червня 
для осіб, 

які 
мають 

спеціальні 
умови) 

13 травня - 
03 червня 

(23 травня – 
 03 червня для 

вступників з іншої 
спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 

02 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

фахове вступне 

випробування (для 

осіб, які мають 

спеціальні умови) 
04 липня 

 
05 

серпня 
15 

вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 

“Психологія” на основі 
ступеня бакалавра (рівня 

спеціаліста) “Психологія”, а 
також ступенів бакалавра, 

магістра (рівня спеціаліста), 
здобутого за іншою 

спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

23 липня  
(25 червня 
для осіб, 

які 
мають 

спеціальні 
умови) 

13 травня - 
03 червня 

(23 травня – 
 03 червня для 
вступників з 

іншої 
спеціальності) 

Додатковий 
іспит (біологія)  

23-30 травня 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

(для осіб, які 

мають спеціальні 

умови) 
02 липня 

Комплексний 
іспит 

29 липня 
 

30 
липня 

15 
вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 
“Правоохоронна діяльність” 
на основі ступеня бакалавра 
(рівня спеціаліста) “Право” 

або “Правоохоронна 
діяльність”, а також ступенів 

бакалавра, магістра (рівня 
спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю  
(2 роки навчання) 

24 липня 25 липня 
Додатковий 

іспит 26  липня 

Іноземна  
мова 

27 липня 

Комплексний 
іспит 

28 липня 
 

29 
липня 

30 
липня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(5 років навчання) 

03 серпня 

(за 

іспитами) 

08серпня 
(за серти-

фікатами) 

05 серпня 

(за іспитами)  

08 серпня (за 

сертифікатами) 

Співбесіда 

06 серпня 

Історія України 

06серпня 

Українська 

мова та 

література 

07 серпня 

Іноземна мова 

або 

математика  

08 серпня 

09 

серпня 

15 

вересня 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Підготовка фахівців 
освітнього ступеня бакалавра 

“Психологія” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(5 років навчання) 

03 серпня 

(за 

іспитами) 

08серпня 
(за серти-

фікатами) 

05 серпня 

(за іспитами)  

08 серпня (за 

сертифікатами) 

Співбесіда 

06 серпня 

Математика 

06 серпня 

Українська 

мова та 

література 

07 серпня 

Іноземна мова 

або біологія 

08 серпня 

09 

серпня 

15 

вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(4 роки навчання) 

03 серпня 05 серпня 
Співбесіда 

06 серпня 

Історія України 

06 серпня 

Українська 

мова та 

література 

07серпня 

Творчий 

конкурс 

08 серпня 

09 

серпня 

15 

вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі  
ступенів бакалавра, магістра 
(рівня спеціаліста), здобутого 

за іншою спеціальністю 
(4 роки навчання) 

31 липня 01 серпня 
Основи 

правознавства  
02 серпня 

   
03 

серпня 
15 

вересня 

Підготовка фахівців ступеня 
бакалавра “Психологія” на 
основі ступенів бакалавра, 

магістра (рівня спеціаліста), 
здобутого за іншою 

спеціальністю 
(4 роки навчання) 

 

31 липня 01 серпня Біологія 
02 серпня 

   
03 

серпня 
15 

вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі 
рівня молодшого спеціаліста 

“Право”, а також рівня 
молодшого спеціаліста 

здобутого за іншою 
спеціальністю 

(3 роки навчання) 
 

01 серпня 02 серпня 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 
03 серпня 

Кримінальне 
право 

04 серпня 
  

05 
серпня 

15 
вересня 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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