
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ,

КУРС 14.07 - СР 16.07 - ПТ 19.07 - ПН

262 "ПРАВООХОРОННА Вступне випробування з Творчий конкурс з Вступне випробування з

ДІЯЛЬНІСТЬ" ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕВІРКА РІВНЯ української мови основ правознавства історії України

БАКАЛАВР ЗБОРИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ початок - 15:00,  аудиторія 208 початок - 9:00, початок - 9:00, аудиторія 201

1 КУРС аудиторія 303/309/100

видача екзаменаційних листів Консультація  до Консультація 

початок – 10:00, початок – 07:30,  творчого конкурсу з історії України

місце проведення - місце проведення - початок - 17:00, аудиторія 303/309 початок - 14:00, аудиторія 201 Співбесіда

стройовий плац Академії стройовий плац Академії Вступне випробування з Вступне випробування на вибір: Вступне випробування з

української мови та літератури з математики або іноземної мови історії України початок - 10:00,  

БАКАЛАВР вступне випробування /ЗАЛІК/ початок - 15:00,  аудиторія 208 початок - 9:00, аудиторія 208/211 початок - 9:00, аудиторія 201 аудиторія 308

1 КУРС початок – 8:00, 

 місце проведення - Консультація з математики Консультація 

 стадіон ім.“Гагаріна” або іноземної мови з історії України

початок - 17:00, аудиторія 208/211 початок - 14:00, аудиторія 201

Вступне випробування з Вступне випробування з

української мови та літератури математики Виконання 

БАКАЛАВР початок - 15:00,  аудиторія 208 початок - 9:00, аудиторія 208 вступниками

1 КУРС умов вступу

Консультація Консультація з математики початок - 9:00, 

з української початок - 17:00, аудиторія 208 аудиторія 201/211/206/208/222/306 до 10.00

мови/української мови 

та літератури  (для початок - 14:00, 

  всіх  спеціальностей) аудиторія 201/211/206/208/222/306

Вступне випробування з Вступне випробування з

української мови та літератури математики 

БАКАЛАВР початок - 16:00, початок - 15:00,  аудиторія 208 початок - 9:00, аудиторія 208

1 КУРС  аудиторія 208

Консультація з математики початок - 9:00, 

початок - 17:00, аудиторія 208 аудиторія 201/211/206/208/222/306

початок - 14:00, 
аудиторія 201/211/206/208/222/306

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

ДО АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ  

 НА ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

051 "ЕКОНОМІКА"

ДАТА

15.07 - ЧТ

ДЛЯ КАТЕГОРІЙ ВСТУПНИКІВ ЗАЗНАЧЕНИХ В П. 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 ПРАВИЛ ПРИЙОМУ У 2021 РОЦІ

Консультація з історії України або 

іноземної мови або біології або 

географії або фізики або хімії

Консультація з історії України або 

іноземної мови або біології або 

географії або фізики або хімії

Оприлюднення 

списків осіб 

рекомендованих 

до зарахування                                  

до 18.00

17.07 - СБ

081 "ПРАВО"

053 "ПСИХОЛОГІЯ"
Вступне випробування на вибір: з 

історії України або іноземної мови 

або біології або географії або 

фізики або хімії

Вступне випробування на вибір: з 

історії України або іноземної мови 

або біології або географії або 

фізики або хімії


