
Додаток 2 

до Правил прийому до 

Національної академії внутрішніх 

справ у 2018 році 

 

Строки прийому особових (навчальних) справ, заяв і документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання: 
 

1. Для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти: 

 

Денна та заочна форми навчання за державним замовленням 
 

Етапи вступної кампанії 
Терміни 

Денна Заочна 

Закінчення прийому особових 

(навчальних) справ  
06 липня 2018 року 

29 червня 2018 року; 

23 серпня 2018 року* 

Проведення вступних іспитів, 

творчого конкурсу та 

професійного психологічного 

відбору 

17-21 липня  

2018 року 

10-12 липня  

2018 року; 

05-07 вересня  

2018 року* 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
22 липня 2018 року 

13 липня 2018 року; 

08 вересня 2018 року* 

Зарахування вступників 

Не пізніше  

12.00 години  

23 липня 2018 року 

Не пізніше 

14 липня 2018 року; 

Не пізніше 

10 вересня 2018 року* 
 

Денна та заочна форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

Етапи вступної кампанії 
Терміни  

Денна Заочна 

Початок прийому заяв та 

документів 
12 липня 2018 року  

12 липня 2018 року; 

06 серпня 2018 року* 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні іспити 

18.00 год. 

20 липня 2018 року 

25 липня 2018 року; 

03 вересня 2018 року* 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які беруть 

участь у конкурсі на підставі 

сертифікатів 

18.00 год. 

26 липня 2018 року  

31 липня 2018 року; 

07 вересня 2018 року* 

Проведення вступних іспитів   
23-26 липня  

2018 року  

29-31 липня  

2018 року; 

05-07 вересня  

2018 року* 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
27 липня 2018 року  

01 серпня 2018 року; 

08 вересня 2018 року* 
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Зарахування вступників 

Не пізніше  

30 вересня 

2018 року 

Не пізніше  

10 серпня 2018 року; 

Не пізніше  

10 вересня 2018 року* 

 

Заочна форма навчання на умовах окремого договору 
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Закінчення прийому навчальних справ 
19 липня 2018 року; 

23 серпня 2018 року* 

Проведення вступних іспитів 
29 липня - 02 серпня 2018 року; 

05-07 вересня 2018 року* 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

03 серпня 2018 року; 

08 вересня 2018 року* 

Зарахування вступників 

Не пізніше 

10 серпня 2018 року; 

Не пізніше 

10 вересня 2018 року* 
 

2. Для здобуття ступеня бакалавра, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста: 
 

Денна та заочна форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Денна Заочна 

Початок прийому заяв та 

документів 
12 липня 2018 року 

12 липня 2018 року; 

16 серпня 2018 року* 

Закінчення прийому заяв та 

документів  
24 липня 2018 року 

04 серпня 2018 року; 

04 вересня 2018 року* 

Проведення вступних іспитів 
26-27 липня  

2018 року 

07-08 серпня 

2018 року; 

06-07 вересня  

2018 року* 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
28 липня 2018 року 

09 серпня 2018 року; 

08 вересня 2018 року* 

Зарахування вступників 
Не пізніше  

29 липня 2018 року 

Не пізніше  

15 серпня 2018 року; 

Не пізніше  

15 вересня 2018 року* 
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3. Для здобуття ступеня бакалавра, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти не нижче бакалавра за іншою 

спеціальністю: 

 

Заочна форма навчання на умовах окремого договору  

та за кошти фізичних або юридичних осіб 
 

Етапи вступної кампанії 

Терміни 

На умовах окремого 

договору 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 

Закінчення прийому навчальних 

справ 

02 липня 2018 року; 

23 серпня 2018 року 
- 

Початок прийому заяв та 

документів вступників за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

- 
12 липня 2018 року;  

16 серпня 2018 року* 

Закінчення прийому заяв та 

документів вступників за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

- 
04 серпня 2018 року; 

04 вересня 2018 року* 

Проведення вступних іспитів  

12 липня 2018 року; 

06 вересня  

2018 року 

07 серпня 2018 року; 

06 вересня 2018 року* 

Оприлюднення рейтингового  

списку вступників 

13 липня 2018 року; 

07 вересня  

2018 року 

08 серпня 2018 року; 

07 вересня 2018 року* 

Зарахування вступників 

Не пізніше  

15 липня 2018 року; 

Не пізніше  

15 вересня 2018 року 

Не пізніше  

15 серпня 2018 року; 

Не пізніше  

15 вересня 2018 року* 

 

4. Для здобуття ступеня магістра, які здобули ступінь бакалавра 

(магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста): 

 

Денна та заочна форми навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 053 «Психологія» на основі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), у тому числі здобутого за іншою спеціальністю 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

14 травня - 05 червня 

(18.00) 2018 року 

Складання додаткового фахового вступного 

випробування для вступників, які вступають на 

основі освітнього ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю 

 

 

 

21-24 травня 2018 року 
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Початок прийому заяв та документів вступників 

за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

02 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників за кошти фізичних або юридичних 

осіб, які вступають на основі вступних іспитів 

 

09 липня 2018 року 

Закінчення прийому навчальних справ 

вступників на умовах окремого договору 

 

17 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників, які вступають на основі результатів 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 

фахового вступного випробування 

26 липня 2018 року 

Складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови 
11 липня 2018 року 

Складання фахових вступних випробувань 28-29 липня 2018 року 

Оприлюднення рейтингового списку вступників До 13 серпня 2018 року 

Виконання вимог для зарахування 
До 18.00 год.  

18 серпня 2018 року 

Зарахування вступників  
Не пізніше  

15 вересня 2018 року 

 

Денна та заочна форми навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), у тому числі здобутого за іншою спеціальністю 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування 

14 травня - 05 червня 

(18.00) 2018 року 

Реєстрація електронних кабінетів вступників 
14 травня - 05 червня 

(24.00) 2018 року 

Складання додаткового фахового вступного 

випробування для вступників, які вступають на 

основі освітнього ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю 

21-24 травня 2018 року 

Початок прийому заяв та документів вступників 

за кошти фізичних або юридичних осіб 
02 липня 2018 року 

Закінчення прийому особових (навчальних) справ 

вступників за державним замовленням 
26 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників за кошти фізичних або юридичних 

осіб, які вступають на основі вступних іспитів 

09 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

вступників за кошти фізичних або юридичних 
26 липня 2018 року 
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осіб, які вступають на основі результатів єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 

фахового вступного випробування 

Складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови 
11 липня 2018 року 

Складання єдиного фахового вступного 

випробування 
13 липня 2018 року 

Надання рекомендацій для зарахування за 

державним замовленням 
До 13 серпня 2018 року 

Оприлюднення рейтингового списку вступників До 13 серпня 2018 року 

Виконання вимог для зарахування 
До 18.00 год.  

18 серпня 2018 року 

Зарахування вступників за державним 

замовленням 

Не пізніше 18.00 год. 

20 серпня 2018 року 

Зарахування вступників за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

Не пізніше  

15 вересня 2018 року 

 

Денна та заочна форми навчання для здобуття ступеня магістра за державним 

замовленням за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»  

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Закінчення прийому особових (навчальних) справ  03 серпня 2018 року 

Проведення вступних іспитів 14-16 серпня 2018 року 

Оприлюднення рейтингового списку вступників 17 серпня 2018 року 

Зарахування вступників 
Не пізніше  

15 вересня 2018 року 

 

Заочна форма навчання на умовах окремого договору та за кошти фізичних або 

юридичних осіб для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 074 «Публічне 

управління та адміністрування»  

 

Етапи вступної кампанії 

Терміни 

На умовах окремого 

договору 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 

Закінчення прийому навчальних 

справ 
03 серпня 2018 року - 

Початок прийому заяв та 

документів вступників за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

- 12 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів вступників за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

- 11 серпня 2018 року 

Проведення вступних іспитів  
14-16 серпня  

2018 року  

14-16 серпня  

2018 року 
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Оприлюднення рейтингового  

списку вступників 
17 серпня 2018 року  17 серпня 2018 року 

Зарахування вступників 
Не пізніше  

15 вересня 2018 року 

Не пізніше  

15 вересня 2018 року 

 
* проведення додаткового набору за наявності вакантних місць в межах 

ліцензійного обсягу. 


