
Навчання за державним замовленням 

1.  Сформовані особа справ кандидата на навчання  (оформлення особових (навчальних) справ 

кандидатів на навчання покладається на підрозділи по роботі з персоналом органів та установ 

виконання покарань, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України) 

 

 Для випускників Академії Державної пенітенціарної служби 2021 року: 

- висновок про направлення на навчання; 

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство; 

- копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер); 

- копія військового квитка або посвідчення про приписку;  

- копія документа державного зразка про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього; 

 

2. Копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що 

вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право», 

262 «Правоохоронна діяльність»  053 «Психологія»); 

 

3. Копія екзаменаційного листка єдине фахове вступне випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної 

навчальної правничої компетентності (для вступників, що вступають на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»); 

 

4. Шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3x4 см без куточка); 

 

5. Заява (подається в навчальному закладі). 

 

 

Вступники зобов’язані при подачі документів до Приймальної комісії Академії пред’явити 

оригінали документів вказаних у пунктах 2-3 даного списку. 

 

 

Зарахування на навчання до Академії здійснюється після успішного складання вступних 

випробувань та подачі до приймальної комісії Академії оригіналів:  

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 Екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту ( для спеціальностей 081 «Право», 262 

«Правоохоронна діяльність»  053 «Психологія»); 

 Екзаменаційного листка єдине фахове вступне випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей (для спеціальності 081 «Право»). 

 



 

Навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

1. Заява в електронній формі  

 

 Електронна заява - це запис, що вноситься вступником в особистому електронному 

кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) шляхом 

заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми.  

 

2. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 

3. Копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що 

вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право», 262 

«Правоохоронна діяльність»  053 «Психологія»); 

 

3. Копія екзаменаційного листка єдине фахове вступне випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної 

навчальної правничої компетентності (для вступників, що вступають на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»);4 копія документа, що посвідчує особу та 

громадянство; 

 

5. Копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер); 

 

6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку; 

 

7. Шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3x4 см без куточка); 

 

 

Вступники зобов’язані при подачі документів до Приймальної комісії Академії пред’явити 

оригінали документів вказаних у пунктах 2-6 даного списку. 

 

 

Зарахування на навчання до Академії здійснюється після успішного складання вступних 

випробувань та подачі до приймальної комісії Академії оригіналів:  

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 Екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту ( для спеціальностей 081 «Право», 262 

«Правоохоронна діяльність»  053 «Психологія»); 

 Екзаменаційного листка єдине фахове вступне випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей (для спеціальності 081 «Право»). 


