
Додаток 1 до Правил прийому на 

навчання до Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2022 році 
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни та вартість навчання 

 

Бакалавр 

Галузь знань Спеціальність 

Спеціалізація (освітня 

програма)/може 

повторювати назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва  
Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка Економіка 35 15 4 р. 5 р.   

053 Психологія Психологія 30 20 4 р. 5 р.   

08 Право 081 Право Право 240 130 4 р. 5 р.   

26 Цивільна безпека 262 
Правоохоронна 

діяльність 
Правоохоронна 

діяльність 
190 60 3 р. 

4 р. 
  

 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Галузь знань Спеціальність 
Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

08 Право 081 Право Право 115 100 2 р. 2 р. 6 м.   

 

Магістр 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня 

програма) /може 

повторювати назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

08 
Право 

 
081 Право Право 75 100 1 р. 6 м. 1 р. 6 м.   

26 Цивільна безпека 262 
Правоохоронна 

діяльність 
Правоохорона 

діяльність 
40 60 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. 

  

05 

Соціальні та 
поведінкові 

науки 
053 Психологія Психологія 25 25 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. 

  



Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні 

місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

Академія Державної пенітенціарної служби 
 

 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Споріднені спеціальності і 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальність 

ОКР бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Фахове випробування Курс 
Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 
осіб 

Правоохоронна 
діяльність 

5.03040102 081 Право Право 
Фаховий іспит: 

«Кримінальне право»; 
«Кримінально-виконавче право» 

3 2 р. - 115 

 

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальність 

ОКР бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Фахове випробування Курс 
Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Правоохоронна 

діяльність 
5.03040102 081 Право Право 

Фаховий іспит: 
«Кримінальне право»; 

«Кримінально-виконавче право» 
3 2 р. 6 м. - 100 



Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра 

 Академія Державної пенітенціарної служби 

Денна, Магістр 

Споріднені напрями 

підготовки ОКР бакалавра 

та інші спеціальності ОС 

бакалавра, спеціаліста, 

магістра 

Спеціальність 

ОС магістра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву 

спеціальності/ 

Фахове випробування Курс 
Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 
осіб 

Право 081 081 
Право 

 
Право 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2. Єдине фахове вступне випробування з права 

та загальних правничих компетентностей з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

1 
 

1 р. 6м. 10 65 

Правоохоронна 

діяльність 
262 262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2. Фахове вступне випробування з 

кримінального права, кримінально-виконавчого 

права, адміністративного права та кримінального 

процесу 

3. Додаткове вступне випробування з кримінології. 

1 1 р. 6м. 20 20 

Право 081 262 
Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

Психологія 053 053 Психологія Психологія 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2. Єдине фахове вступне випробування 

(предметний тест з психології та соціології; тест 

загальної навчальної компетентності) з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

1 1 р. 6м. 5 0 



Інші 

спеціальності 

(бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр) 

- 053 Психологія Психологія 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2. Єдине фахове вступне випробування 

(предметний тест з психології та соціології; тест 

загальної навчальної компетентності) з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

3. Додаткове вступне випробування з основ 

психології. 

1 1 р. 6м. 

 

 

  



       Заочна, Магістр 
 

Споріднені спеціальності 

ОС бакалавра, напрями 

підготовки ОКР 

бакалавра і інші 

спеціальності бакалавра, 

спеціаліста, магістра 

Спеціальність ОС 

магістра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву 

спеціальності/ 

Фахове випробування Курс 
Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 
осіб 

Право 081 081 Право Право 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

2. Єдине фахове вступне випробування з права та 

загальних правничих компетентностей з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

1 1 р. 6 м. - 100 

Правоохоронна 

діяльність 
262 262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

2. Фахове вступне випробування з кримінального права, 

кримінально-виконавчого права, адміністративного 

права та кримінального процесу 

1 1 р. 6 м. 20 

40 

Право 081 262 
Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

2. Фахове вступне випробування з кримінального права, 

кримінально-виконавчого права, адміністративного 

права та кримінального процесу 

3. Додаткове вступне випробування з кримінології. 

Інші 

спеціальності 

(бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр) 

- 262 
Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2. Фахове вступне випробування з кримінального 

права, кримінально-виконавчого права, 

адміністративного права та кримінального процесу. 

3. Додаткове вступне випробування з кримінології. 

1 1 р. 6 м. - 



Психологія 053 053 Психологія Психологія 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Єдине фахове вступне випробування (предметний 

тест з психології та соціології; тест загальної 

навчальної компетентності) з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

1 

1 р. 6 м. 0 5 

Інші 

спеціальності 

(бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр) 

- 053 Психологія Психологія 

1. 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Єдине фахове вступне випробування (предметний 

тест з психології та соціології; тест загальної 

навчальної компетентності) з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

3. Додаткове вступне випробування з основ 

психології. 

1 

 

 


