
 
ГРАФІК 

проведення конкурсного відбору та вступних випробувань  
до Національної академії внутрішніх справ у 2017 році 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА 

Денна та заочна форми навчання (за державним замовленням) 

Підготовка докторів 
філософії 

04 липня 04 серпня 
Додатковий 

іспит 
05 серпня 

Іспит зі  
спеціальності  
06 серпня 

Філософія 
07 серпня 

Іноземна  
мова 

08 серпня 
09 серпня 10 серпня 

Денна та заочна форми навчання (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) 

Підготовка докторів 
філософії 

04 липня 04 серпня 
Додатковий 

іспит 
05 серпня 

Іспит зі  
спеціальності  
06 серпня 

Філософія 
07 серпня 

Іноземна  
мова 

08 серпня 
09 серпня 10 серпня 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 1 

Денна форма навчання (за державним замовленням) 
(Досудове розслідування) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право” на 

основі ступеня бакалавра 
“Право”, а також ступеня 

бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

24 липня 

12-25 липня 
(18 липня – для 

вступників з 
іншої 

спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” на 

основі повної загальної 
середньої освіти 

(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

19 липня (ЦМ) 

21 липня 

(атестовані) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 
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Денна форма навчання (за державним замовленням) 
(кримінальна поліція) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право” на 

основі ступеня бакалавра 
“Право”, а також ступеня 

бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

24 липня 

12-25 липня 
(18 липня – для 

вступників з 
іншої 

спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” на 

основі повної загальної 
середньої освіти 

(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

19 липня (ЦМ) 

21 липня 

(атестовані) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 

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

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право”, 

спеціалізація “Cудова 
експертиза”, на основі 

ступеня бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

24 липня 

12-25 липня 
(18 липня – для 

вступників з 
іншої 

спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право”, 

техніко-криміналістичне 
забезпечення, на основі повної 

загальної середньої освіти 
(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

20 липня (ЦМ) 

21 липня 

(атестовані) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право”, 

спеціалізація “Cудова 
експертиза”, на основі повної 

загальної середньої освіти 
(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 
Творчий 

конкурс 

20 липня 

Історія 
України 
19 липня 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

 22 липня 23 липня 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

Денна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право” на 

основі ступеня бакалавра 
“Право”, а також ступеня 

бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

24 липня 

12-25 липня 
(18 липня – для 

вступників з 
іншої 

спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі ступеня бакалавра 

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

бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
 (1 рік 8 місяців навчання) 

15 серпня 25 серпня 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

26 серпня  

Комплексний 

фаховий іспит 

27 серпня  

Іноземна  
мова 

28 серпня 
 29 серпня 30 серпня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Психологія” 

на основі ступеня бакалавра 
“Психологія”, а також ступеня 
бакалавра та рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою 
спеціальністю 

(1 рік 6 місяців навчання) 

15 серпня 25 серпня 

Додатковий 

іспит 

(біологія) 

26 серпня 

Комплексний 

фаховий іспит 

27 серпня 

Іноземна  
мова 

28 серпня 
 29 серпня 30 серпня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” 
на основі повної загальної 

середньої освіти  
(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

21 липня 

(атестовані 

та ЦМ) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

) 22 липня 23 липня 
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Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Психологія” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

21 липня 

(атестовані 

та ЦМ) 

Біологія 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі повної загальної 

середньої освіти  
(3 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

21 липня 

(атестовані 

та ЦМ) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 4 

Заочна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право” на 

основі юридичної освіти 
рівня спеціаліста 
(1 рік навчання) 

24 липня 12-25 липня 

Єдине фахове 

вступне 

випробування 

або іспит з 

іноземної мови  

та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

   29 серпня 05 вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Публічне 

управління та 
адміністрування” на основі 
ступеня бакалавра або рівня 
спеціаліста “Право”, а також 
на основі ступеня бакалавра 

або рівня спеціаліста, 
здобутого за іншою 

спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

16 серпня 26 серпня 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

27 серпня  

Комплексний 
фаховий іспит 

28 серпня 

Іноземна 

мова 
29 серпня 

 30 серпня 31 серпня 
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Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра 

“Психологія” на основі 
ступеня бакалавра 

“Психологія”, а також 
ступеня бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

16 серпня 26 серпня 

Додатковий 

іспит 

(біологія) 
27 серпня 

Комплексний 
фаховий іспит 

28 серпня 

Іноземна 

мова 
29 серпня 

 30 серпня 31 серпня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра 

“Правоохоронна діяльність” 
основі ступеня бакалавра 

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

бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю  
(2 роки навчання) 

16 серпня 26 серпня 

Додатковий 
іспит (основи 

правознавства) 
27 серпня 

Комплексний 
фаховий іспит 

28 серпня 

Іноземна 

мова 
29 серпня 

 30 серпня 31 серпня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право” на 

основі ступеня бакалавра 
“Право”, а також ступеня 

бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

24 липня 

12-25 липня 
(18 липня – для 

вступників з 
іншої 

спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(5 років навчання) 

01 липня  10 липня 
Історія 

України 
11 липня 

Українська 

мова та 

література 
12 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 

13-14 липня 

  15 липня 16 липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Психологія” на основі повної 
загальної середньої освіти 

(5 років навчання) 

01 липня  10 липня 
Біологія 
11 липня 

Українська 

мова та 

література 
12 липня 

Іноземна мова 

або 

Історія України 

(на вибір) 

13-14 липня 

  15 липня 16 липня 
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Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(4 роки навчання) 

01 липня  10 липня 
Історія 

України 
11 липня 

Українська 

мова та 

література 
12 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 

13-14 липня 

  15 липня 16 липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” 
на основі рівня молодшого 

спеціаліста 
(3 роки навчання) 

02 
 липня 

12 липня 
Кримінальне 

право 
13 липня 

   14 липня 15 липня 

Заочна форма навчання (на умовах окремого договору) 
Підготовка фахівців освітнього 
ступеня магістра “Психологія” 

на основі ступеня бакалавра 
“Психологія”, а також ступеня 
бакалавра та рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою 
спеціальністю 

(1 рік 8 місяців навчання) 

16 серпня 26 серпня 

Додатковий 

іспит 

(біологія) 
27 серпня 

Комплексний 
фаховий іспит 

28 серпня 

Іноземна 

мова 
29 серпня 

 30 серпня 31 серпня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(5 років навчання) 

13 липня 23 липня 
Історія 

України 
24-25 липня 

Українська 

мова та 

література 
26 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 
27-28 липня 

 29 липня 30 липня 

Підготовка кадрів ступеня 
бакалавра “Право” на основі 
профільної освіти не нижче 

ступеня бакалавра 
(4 роки навчання) 

02 липня 12 липня 
Основи 

правознавства 
13 липня 

   14 липня 15 липня 

Заочна форма навчання (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 

“Право” на основі 
юридичної освіти рівня 

спеціаліста 
(1 рік навчання) 

25 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови  

та фахове вступне 

випробування 

3 серпня  

   29 серпня 05 вересня 
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Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 

“Публічне управління та 
адміністрування” на основі 
ступеня бакалавра або рівня 
спеціаліста “Право”, а також 
на основі ступеня бакалавра 

або рівня спеціаліста, 
здобутого за іншою 

спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

25 серпня 26 серпня 

Додатковий 
іспит (основи 

правознавства) 
27 серпня 

Комплексний 
фаховий іспит 

28 серпня 

Іноземна 

мова 
29 серпня 

 30 серпня 31 серпня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 
“Право” на основі ступеня 
бакалавра “Право”, а також 

ступеня (рівня) освіти не 
нижче бакалавра, здобутого 

за іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

25 липня 
(17 липня для 
вступників з 

іншої 
спеціальності) 

18 липня 
для 

вступників з 
іншої 

спеціальності 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка фахівців ступеня 
магістра “Психологія” на 
основі ступеня бакалавра 

“Психологія”, а також 
ступеня (рівня) освіти не 

нижче бакалавра, здобутого 
за іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

25 серпня 26 серпня 

Додатковий 
іспит 

(біологія)  
27 серпня 

Комплексний 
фаховий іспит 

28 серпня 

Іноземна 
мова 

29 серпня 
 30 серпня 31 серпня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня бакалавра 

“Право” на основі повної 
загальної середньої освіти 

(5 років навчання) 

27 липня 

(за іспитами) 

31 липня (за 

сертифікатами) 

28 липня 

(за іспитами)  

1 серпня (за 

сертифікатами) 

Співбесіда 

29 липня 

Історія України 

29 липня 

Українська 

мова та 

література 

30 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 

31 липня 

01 серпня 02 серпня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня бакалавра 

“Психологія” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(5 років навчання) 

27 липня 

(за іспитами) 

31 липня (за 

сертифікатами) 

28 липня 

(за іспитами)  

1 серпня (за 

сертифікатами) 

Співбесіда 

29 липня 

Біологія 

29 липня 

Українська 

мова та 

література 

30 липня 

Іноземна 

мова або 

Історія 

України 

(на вибір) 

31 липня 

01 серпня 02 серпня 
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Підготовка фахівців 
освітнього ступеня бакалавра 

“Право” на основі 
профільної освіти не нижче 

ступеня бакалавра 
(4 роки навчання) 

27 липня 28 липня 
Основи 

правознавства 
29 липня 

   30 липня 31 липня 

Підготовка фахівців ступеня 
бакалавра “Психологія” на 
основі профільної освіти не 
нижче ступеня бакалавра 

(4 роки навчання) 

27 липня 28 липня 
Біологія 
29 липня 

   30 липня 31 липня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі 
рівня молодшого спеціаліста 

“Право”, а також рівня 
молодшого спеціаліста 

здобутого за іншою 
спеціальністю 

(3 роки навчання) 

27 липня 28 липня 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 
29 липня 

Кримінальне 
право 

30 липня 
  31 липня 01 серпня 

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

Заочна форма навчання (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 
“Право” на основі ступеня 
бакалавра “Право”, а також 

ступеня (рівня) освіти не 
нижче бакалавра, здобутого 

за іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

25 липня 
(17 липня для 
вступників з 

іншої 
спеціальності) 

18 липня 
для 

вступників з 
іншої 

спеціальності 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка фахівців ступеня 
магістра “Психологія” на 
основі ступеня бакалавра 

“Психологія”, а також 
ступеня (рівня) освіти не 

нижче бакалавра, здобутого 
за іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

25 серпня 26 серпня 

Додатковий 
іспит 

(біологія)  
27 серпня 

Комплексний 
фаховий іспит 

28 серпня 

Іноземна 
мова 

29 серпня 
 30 серпня 31 серпня 
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ФАКУЛЬТЕТ № 1 

Денна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі 
повної загальної середньої 

освіти  
(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

21 липня 

(атестовані) 

20 липня (ЦМ) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 

Заочна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня магістра “Право” на 

основі ступеня бакалавра 
“Право”, а також ступеня 

бакалавра та рівня 
спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю 
(1 рік 8 місяців навчання) 

24 липня 

12-25 липня 
(18 липня – для 

вступників з 
іншої 

спеціальності) 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” на 

основі повної загальної 
середньої освіти 

(5 років навчання) 

01 липня 10 липня 
Історія 

України 
11 липня 

Українська 

мова та 

література 
12 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 

13-14 липня 

  15 липня 16 липня 

ФАКУЛЬТЕТ № 2 

Денна форма навчання (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 
“Право” на основі ступеня 
бакалавра “Право”, а також 

ступеня (рівня) освіти не 
нижче бакалавра, здобутого 

за іншою спеціальністю 
(1 рік 6 місяців навчання) 

25 липня 
(17 липня для 
вступників з 

іншої 
спеціальності) 

18 липня 
для 

вступників з 
іншої 

спеціальності 

Додатковий 

іспит (основи 

правознавства) 

19 липня  

Єдине фахове 

вступне 

випробування або 

іспит з іноземної 

мови та фахове 

вступне 

випробування 

3 серпня  

  29 серпня 05 вересня 
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Підготовка фахівців 
освітнього ступеня магістра 

“Психологія” на основі 
ступеня бакалавра 

“Психологія”, а також 
ступеня (рівня) освіти не 

нижче бакалавра, здобутого 
за іншою спеціальністю 

(1 рік 6 місяців навчання) 

23 серпня 25 серпня 

Додатковий 

іспит 

(біологія) 
26 серпня 

Комплексний 
фаховий іспит 

27 серпня 

Іноземна 

мова 
28 серпня 

 29 серпня 30 серпня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Право” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(4 роки навчання) 

20 липня 

(за іспитами)  

26 липня (за 

сертифікатами) 

23 липня 

(за іспитами) 

Співбесіда 

24 липня  

Історія 

України 

24 липня 

Українська 

мова та 

література 

25 липня 

Іноземна 
мова або 

математика 
(на вибір) 
26 липня 

1 серпня 30 вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня 

бакалавра “Правоохоронна 
діяльність” на основі повної 
загальної середньої освіти 

(3 роки навчання) 

20 липня 

(за іспитами)  

26 липня (за 

сертифікатами) 

23 липня 

(за іспитами) 

Співбесіда 

24 липня  

Історія 

України 

24 липня 

Українська 

мова та 

література 

25 липня 

Іноземна 
мова або 

математика 
(на вибір) 
26 липня 

1 серпня 30 вересня 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня бакалавра 

“Психологія” на основі 
повної загальної середньої 

освіти 
(4 роки навчання) 

20 липня 

(за іспитами)  

26 липня (за 

сертифікатами) 

23 липня 

(за іспитами) 

Співбесіда 

24 липня  

Біологія 

24 липня 

Українська 

мова та 

література 

25 липня 

Іноземна 

мова або 

Історія 

України 

(на вибір) 

26 липня 

1 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) 

24 липня 25 липня 

Додатковий 
іспит (основи 

правознавства) 
26 липня 

Кримінальне 
право 

27 липня 
  1 серпня 30 вересня 
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ФАКУЛЬТЕТ № 3 (м. Івано-Франківськ) 
Денна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(4 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

21 липня 

(атестовані 

та ЦМ) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра 

“Правоохоронна діяльність” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(3 роки навчання) 

07 липня 17 липня 

Творчий 

конкурс 

21 липня 

(атестовані 

та ЦМ) 

Історія 
України 
19 липня 

(атестовані) 

Українська 
мова та 

література 
20 липня 

(атестовані) 

 22 липня 23 липня 

Денна форма навчання (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) 
Підготовка фахівців 

освітнього ступеня бакалавра 
“Право” на основі повної 
загальної середньої освіти  

(4 роки навчання) 

20 липня 

(за іспитами)  

26 липня (за 

сертифікатами) 

23 липня 

(за іспитами) 

Співбесіда 

24 липня  

Історія 

України 

24 липня 

Українська 

мова та 

література 

25 липня 

Іноземна 
мова або 

математика 
(на вибір) 
26 липня 

1 серпня 30 вересня 

Заочна форма навчання (за державним замовленням) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” на 

основі повної загальної 
середньої освіти 

(5 років навчання) 

01 липня 10 липня 
Історія 

України 
11 липня 

Українська 

мова та 

література 
12 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 

13-14 липня 

  15 липня 16 липня 

Заочна форма навчання (на умовах окремого договору) 

Підготовка кадрів освітнього 
ступеня бакалавра “Право” 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
(5 років навчання) 

13 липня 23 липня 
Історія 

України 
24-25 липня 

Українська 

мова та 

література 
26 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 
27-28 липня 

 29 липня 30 липня 

Заочна форма навчання (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) 

Підготовка фахівців 
освітнього ступеня бакалавра 

“Право” на основі повної 
загальної середньої освіти 

(5 років навчання) 

27 липня 

(за іспитами)  

31 липня (за 

сертифікатами) 

28 липня 

(за іспитами)  

1 серпня (за 

сертифікатами) 

Співбесіда 

29 липня 

Історія України 

29 липня 

Українська 

мова та 

література 

30 липня 

Іноземна 

мова або 

математика 

(на вибір) 

31 липня 

01 серпня 02 серпня 
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ЮРИДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА КОНДРАТЬЄВА 

Повна загальна середня 
освіта 

(2 роки навчання) 
19 червня 29 червня 

Фізична 
підготовка 
30 червня – 

01 липня 

Правознавство 
співбесіда (іспит) 

02 липня  

Українська 
мова 

03 липня 
 04 липня 05 липня  

 

 


