
Юридичний факультет запрошує на навчання за спеціальностями: 

«Право», «Міжнародне право», «Геодезія та землеустрій» 
Прийом заяв і документів, вступні випробування, творчі конкурси, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на здобуття ступеня бакалавра, проводиться у такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання, заочна форма навчання (І термін) 

Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів 29 липня  2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають 

на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 
до 18.00  08 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають 

на основі сертифікатів НМТ/ЗНО 
до 18.00 23 серпня 2022 року 

Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів:   

 на місця державного замовлення;  8 та 18 серпня 2022 року 

 на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб  12 та 16 серпня 2022 року 

Строки проведення співбесід  з 9 до 16 серпня 2022 року 

Термін оприлюднення списку осіб, рекомендованих до 

зарахування: 

 

 за результатами співбесіди не пізніше 12.00   17 серпня; 

 на основі сертифікатів НМТ/ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів 

на місця державного замовлення не пізніше 29 серпня; 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (відкриті та фіксовані КП)  не раніше 

18.00 02 вересня. 

Термін виконання вимог до зарахування особами які вступають:  

 за результатами співбесіди до 10.00  20 серпня 2022 р.; 

 на основі сертифікатів НМТ/ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів 

на місця державного замовлення до 18.00  2 вересня; 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб: 1 етап – до 18.00 7 вересня; 2 етап 

до 18.00 19 вересня; 3 етап  до 18.00 28 вересня. 

Терміни зарахування вступників:  

 за результатами співбесіди не пізніше 15.00 22 серпня; 

 на основі сертифікатів НМТ/ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів 

за державним замовленням – 5 вересня; 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб: 1 етап - 9 вересня; 2 етап  21 

вересня; 3 етап 30 вересня 

 

 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ АБІТУРІЄНТАМ: 
- Документ про попередню освіту з додатком (оригінал та копія); 

- Оригінал та копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

 - Результати ЗНО за( 2019 -2021 рр. українська мова і література, історія України, математика або іноземна мова) або Національний мультипредметний тест 

(НМТ) і  (копія) 

- 4 фото (3 х 4); 

- Копія паспорту; довідка про реєстрацію місця проживання особи (для власника ID – картки) 

- Копія ідентифікаційного коду; 
- Копія приписного посвідчення або військового квитка (для абітурієнтів денної форми навчання); 

- Конверт – 2 шт.; 

- Папка на зав’язках. 


