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спец. умови) –
19.07.2018; іспит з
української мови
та літератури (для
осіб, які мають
право на спец.
умови) –
20.07.2018; іспит з
іноземної мови
(для осіб, які
мають право на
спец. умови) –
21.07.2018; іспит з
математики (для
осіб, які мають
право на спец.
умови) –
21.07.2018
1.2 Бакалавр (3р.)
– на базі повної
загальної
середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не
менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання за
погодженням із
замовником *
денна форма
навчання
2.

Факультет № 2 (з
підготовки
фахівців для
підрозділів
кримінальної
поліції)

18.07.2018

іспит з історії
України –
19.07.2018;
іспит з української
мови та літератури
- 20.07.2018;
іспит з іноземної
мови - 21.07.2018;
іспит з математики
- 21.07.2018

22.07.2018

(державне
замовлення)
галузь знань
«Право»
спеціальність 081
«Право»
2.1 Бакалавр (4р.)
– на базі повної
загальної
середньої освіти
денна форма
навчання

16.07.2018

перевірка рівня
фізичної
підготовленості –
18.07.201819.07.2018;
співбесіда (для
осіб, які мають
право на спец.
умови) –
18.07.2018;
іспит з історії
України (для осіб,
які мають право на
спец. умови) –
19.07.2018; іспит з
української мови
та літератури мови
(для осіб, які
мають право на
спец. умови) –
20.07.2018; іспит з
іноземної
мови (для осіб, які
мають право на
спец. умови) –
21.07.2018;
іспит з математики
(для осіб, які
мають право на
спец. умови) –
21.07.2018

22.07.2018

2.2 Бакалавр (3р.)
– на базі повної
загальної
середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не

18.07.2018

іспит з історії
України 19.07.2018;
іспит з української
мови та літератури
- 20.07.2018;

22.07.2018

менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання за
погодженням із
замовником *
денна форма
навчання
3.

іспит з іноземної
мови - 21.07.2018;
іспит з математики
- 21.07.2018

Факультет № 3 (з
підготовки
фахівців для
підрозділів
превентивної
діяльності поліції)
галузь знань
«Цивільна
безпека»
спеціальність 262
«Правоохоронна
діяльність»
3.1 Бакалавр (3р.)
– на базі повної
загальної
середньої освіти
денна форма
навчання
(державне
замовлення)

15.07.2018

перевірка рівня
фізичної
підготовленості
18.07.2018 19.07.2018;
співбесіда (для
осіб, які мають
право на спец.
умови) –
18.07.2018;
творчий конкурс –
20.07.2018 –
21.07.2018;
іспит з історії
України (для осіб,
які мають право на
спец. умови) –
19.07.2018; іспит з

22.07.2018

української мови
та літератури (для
осіб, які мають
право на спец.
умови) –
20.07.2018

4.

3.2 Бакалавр (3р.)
– на базі повної
загальної
середньої освіти
денна форма
навчання
(за кошти
фізичних та
юридичних осіб)

12.07.2018
20.07.2018

творчий конкурс –
23.07.2018; іспит з
історії України
(для осіб, які
мають право на
спец. умови) –
24.07.2018; іспит з
української мови
та літератури (для
осіб, які мають
право на спец.
умови) –
24.07.2018

01.08.2018

3.3 Магістр (1р.
6м.) – на базі
освітнього ступеня
«бакалавр» денна
форма навчання
(за кошти
фізичних та
юридичних осіб)

12.07.2018
19.08.2018

додатковий іспит 25.07.2018;
фахове вступне
випробування 26.07.2018; іспит з
іноземної мови 31.07.2018;
додатковий іспит 21.08.2018;
іспит з іноземної
мови -22.08.2018;
фахове вступне
випробування 23.08.2018

28.08.2018

Факультет № 4
(заочного
навчання
працівників
Національної
поліції)
галузь знань
«Цивільна
безпека»

спеціальність 262
«Правоохоронна
діяльність»
4.1 Бакалавр (4р.) на базі повної
загальної
середньої освіти
заочна форма
навчання
(державне
замовлення)

12.07.2018

іспит з української
мови та літератури
– 12.07.2018;
творчий конкурс –
13.07.2018;
іспит з історії
України –
14.07.2018

18.07.2018

4.2 Бакалавр (3р.) на базі повної
загальної
середньої освіти
заочна форма
навчання
(за кошти
фізичних та
юридичних осіб)

12.07.2018
20.07.2018

творчий конкурс –
23.07.2018

01.08.2018

4.3 Магістр (2р.) –
на базі освітнього
ступеня
«бакалавр» заочна
форма навчання
(державне
замовлення)

21.08.2018

додатковий іспит 21.08.2018;
іспит з іноземної
мови - 22.08.2018;
фахове вступне
випробування 23.08.2018

28.08.2018

4.4 Магістр (2р.) –
на базі освітнього
ступеня
«бакалавр» заочна
форма навчання
(за кошти
фізичних та
юридичних осіб)

12.07.2018
19.08.2018

додатковий іспит 25.07.2018;
фахове вступне
випробування 26.07.2018; іспит з
іноземної мови 31.07.2018;
додатковий іспит 21.08.2018;
іспит з іноземної
мови -22.08.2018;
фахове вступне
випробування 23.08.2018

28.08.2018

5.

Факультет № 5
(заочного
навчання
цивільних осіб)
(за кошти
фізичних та
юридичних осіб)
5.1. галузь знань
«Право»
спеціальність 081
«Право»
5.1.1 Бакалавр
(4р.) - на базі
повної загальної
середньої освіти
заочна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

5.1.2 Бакалавр
(2р.) – на базі
освітньокваліфікаційного
рівня «молодший
спеціаліст»
заочна форма
навчання

12.07.2018
24.07.2018

комплексний іспит
– 25.07.2018

01.08.2018

5.1.3 Бакалавр
(3р.) – на базі
повної загальної
середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не
менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання
заочна форма
навчання

12.07.2018
–
20.07.2018

іспит з основ
правознавства –
24.07.2018

01.08.2018

07.08.2018

5.1.4 Магістр (2р.)
– на базі
освітнього ступеня
«бакалавр»
заочна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

додатковий іспит –
29.05.2018;
єдиний вступний
іспит (ЄВІ) з
іноземної мови –
11.07.2018;
єдине фахове
вступне
випробування
(ЄФВВ) –
13.07.2018 (або
іспити у
ЛьвДУВС)

15.08.2018

5.2 галузь знань
«Управління та
адміністрування»
спеціальності
071 «Облік і
оподаткування»,
072 «Фінанси,
банківська справа
та страхування»,
073
«Менеджмент»
5.2.1 Бакалавр
(4р.) - на базі
повної загальної
середньої освіти
заочна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

5.2.2 Бакалавр
(2р.) – на базі
освітньокваліфікаційного
рівня «молодший
спеціаліст»
заочна форма
навчання

12.07.2018
24.07.2018

іспит з
економічної теорії
- 26.07.2018

01.08.2018

5.2.3 Бакалавр
(3р.) – на базі
повної загальної

12.07.2018
20.07.2018

іспит з математики
– 24.07.2018

01.08.2018

07.08.2018

середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не
менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання
заочна форма
навчання
5.3 галузь знань
«Управління та
адміністрування»
спеціальність 072
«Фінанси,
банківська справа
та страхування»
5.3.1 Магістр (2р.)
- на базі
освітнього ступеня
«бакалавр»
заочна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

додаткове
вступний іспит з
економічної теорії
– 27.07.2018;
фаховий іспит –
31.07.2018; іспит з
іноземної мови –
02.08.2018

05.08.2018

додатковий
вступний іспит з
економічної теорії
– 27.07.2018;
фаховий іспит –
30.07.2018; іспит з

05.08.2018

5.4 галузь знань
«Управління та
адміністрування»
спеціальність 073
«Менеджмент»
5.4.1 Магістр (2р.)
- на базі
освітнього ступеня
«бакалавр»
заочна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

іноземної мови –
01.08.2018
5.5 галузь знань
«Соціальні та
поведінкові
науки»
спеціальність 053
«Психологія»

6.

5.5.1 Бакалавр
(4р.) - на базі
повної загальної
середньої освіти
заочна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

5.5.2 Бакалавр
(3р.) – на базі
повної загальної
середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не
менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання
заочна форма
навчання

12.07.2018
–
20.07.2018

Факультет № 6
(юридичний)
(за кошти
фізичних та
юридичних осіб)
галузь знань
«Право»
спеціальність 081
«Право»

07.08.2018

іспит з біології –
24.07.2018

01.08.2018

6.1 Бакалавр (4р.) на базі повної
загальної
середньої освіти
денна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

6.2 Бакалавр (3р.)
– на базі освітньокваліфікаційного
рівня «молодший
спеціаліст»
денна форма
навчання

12.07.2018
24.07.2018

комплексний іспит
– 25.07.2018

01.08.2018

6.3 Бакалавр (2р.)
– на базі освітньокваліфікаційного
рівня «молодший
спеціаліст»
денна форма
навчання

12.07.2018
24.07.2018

комплексний іспит
– 25.07.2018

01.08.2018

6.4 Бакалавр (3р.)
– на базі повної
загальної
середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не
менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання
денна форма
навчання

12.07.2018
20.07.2018

іспит – основи
правознавства –
24.07.2018

01.08.2018

6.5 Магістр (1р.
6м.) – на базі
освітнього ступеня
«бакалавр»

02.07.2018
26.07.2018

додатковий іспит –
29.05.2018;
єдиний вступний
іспит (ЄВІ) з

15.08.2018

01.08.2018

денна форма
навчання

7.

іноземної мови –
11.07.2018;
єдине фахове
вступне
випробування
(ЄФВВ) –
13.07.2018 (або
іспити у
ЛьвДУВС)

Факультет № 7
(психології)
галузь знань
«Соціальні та
поведінкові
науки»
спеціальність 053
«Психологія»
7.1 Бакалавр (4р.) на базі повної
загальної
середньої освіти
денна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

7.2 Бакалавр (3р.)
– на базі повної
загальної
середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не
менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання
денна форма
навчання

12.07.2018
20.07.2018

01.08.2018

іспит з біології –
24.07.2018

01.08.2018

7.3 Магістр (1р.
6м.) – на базі
освітнього рівня
«бакалавр»
денна форма
навчання

8.

02.07.2018
–
26.07.2018

додатковий іспит 30.05.2018;
єдиний вступний
іспит (ЄВІ) або
іспит у ЛьвДУВС з
іноземної мови –
11.07.2018;
фаховий іспит
(психологія) –
27.07.2018

15.08.2018

Факультет № 8
(економічний)
8.1 галузь знань
«Управління та
адміністрування»
спеціальності 071
«Облік і
оподаткування»,
072 «Фінанси,
банківська справа
та страхування»,
073
«Менеджмент»
8.1.1 Бакалавр
(4р.) - на базі
повної загальної
середньої освіти
денна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

8.1.2 Бакалавр
(2р.) – на базі
освітньокваліфікаційного
рівня «молодший
спеціаліст»
денна форма
навчання

12.07.2018
24.07.2018

іспит з
економічної теорії
– 26.07.2018

01.08.2018

8.1.3 Бакалавр
(3р.) – на базі
повної загальної

12.07.2018
20.07.2018

іспит з математики
– 24.07.2018

01.08.2018

01.08.2018

середньої освіти,
на 2 курс для
вступників, які не
менше одного
року здобували
ступінь бакалавра
за іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) за
іншою формою
навчання
денна форма
навчання
8.2 галузь знань
«Управління та
адміністрування»
спеціальність 073
«Менеджмент»
8.2.1 Магістр
(1р.6м.) - на базі
освітнього ступеня
«бакалавр»
денна форма
навчання

12.07.2018
26.07.2018

додатковий
вступний іспит з
економічної теорії
– 27.07.2018;
фаховий іспит –
30.07.2018; іспит з
іноземної мови –
01.08.2018

05.08.2018

12.07.2018
26.07.2018

додатковий
вступний іспит з
економічної теорії
– 27.07.2018;
фахове
випробування –
31.07.2018; іспит з

05.08.2018

8.3 галузь знань
«Управління та
адміністрування»
спеціальність 072
«Фінанси,
банківська справа
та страхування»
8.3.1 Магістр
(1р.6м.) - на базі
освітнього ступеня
«бакалавр»
денна форма
навчання
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