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І. Загальні положення 
 

1. Провадження освітньої діяльності у Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (далі–ЛДУВС ім. Е.О. Ді-
доренка або університет) здійснюється відповідно до сертифікатів про 
акредитацію (серії УД № 13000923, 13000924, 13000925, 13000926). 

2. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка у 2022 році (далі – Правила прийому) розроблено відповідно до 
законодавства України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) (далі – 
Порядок прийому), з урахуванням Порядку добору, направлення та 
зарахування на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх 
справ України, поліцейських Національної поліції України та 
військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом 
Міністерства внутрішніх справ від 15.04.2016 № 315, у частині, що не 
суперечить Порядку добору (відбору) на навчання до закладів освіти на 
період дії воєнного стану, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх 
справ від 18.05.2022 № 305.  

Зміни до цих Правил затверджуються ректором Університету. 
3. Прийом вступників на навчання до аспірантури університету для 

здобуття ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до Правил 
прийому на навчання до аспірантури Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2022 році (додаток 1). 

4. Прийом на навчання до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка здійснюється 
на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування. 

Університет здійснює підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної поліції України (далі – замовники) за 
державним замовленням; за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денній 
та заочній формах навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, 
доктора філософії відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за 
відкритими спеціальностями. 

5. Організацію прийому вступників на навчання для здобуття вищої 
освіти до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка здійснює приймальна комісія, склад якої 
затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, затвердженим Вченою радою університету (далі 
– положення про приймальну комісію Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка). Положення про приймальну комісію 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Університету. 



 
 

 

6. Ректор ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка забезпечує дотримання 
законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і 
науки, Міністерства внутрішніх справ, Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році, цих Правил, а також відкритість та 
прозорість роботи приймальної комісії. 

7. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка та/або 
виконання процедур вступної кампанії. 

8. Усі питання, пов’язані з прийомом до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 
вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної 
комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на 
офіційному веб-сайті Університету (http://lduvs.edu.ua), як правило, в день 
прийняття, або не пізніше дня, наступного після прийняття відповідного 
рішення. 

9. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до 
Університету за державним замовленням для підготовки кадрів для 
Національної поліції України, до Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти (далі – Єдина база або ЄДЕБО) не вносяться, за винятком виключення 
заяв осіб, зарахованих на місця державного замовлення, з конкурсів на інші 
місця державного замовлення. 

10. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, які 
відповідають п. 5 розділу І Порядку прийому. 

11. Ліцензійні обсяги спеціальностей, на які відбувається прийом до 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка за формами навчання та ступенями вищої освіти, 
а також обсяги вакантних місць для вступу на старші курси, наведені в 
додатку 3 до цих Правил прийому. Обсяг місць для зарахування на навчання 
до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка за квотою-1 встановлюється в межах 20% від 
максимального обсягу державного замовлення за закритими (фіксованими) 
конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням 
максимального обсягу державного замовлення. 

Обсяг місць для зарахування на навчання до ЛДУВС ім. Е.О. 
Дідоренка за квотою-2 встановлюється в межах 20% від максимального 
обсягу державного замовлення за закритими (фіксованими) конкурсними 
пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального 
обсягу державного замовлення. 

12. Загальний обсяг державного замовлення для закритих 
(фіксованих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг державного 
замовлення та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для 
відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1 для закритих (фіксованих) 
та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні 
пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка та 
визначається в цих Правилах прийому (після отримання необхідної 
інформації від державного замовника). 



 
 

 

13. Вступники, які виявили бажання навчатися за рахунок коштів 
фізичних/юридичних осіб за відповідними спеціальностями, отримують 
рекомендацію за умови, якщо чисельність студентів в академічній групі буде 
становити не менше 5 осіб. 

14. Організацію та проведення прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти у ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
території населених пунктів на лінії зіткнення, або осіб, які переселилися з 
неї після 01 січня 2022 року, здійснює Освітній центр «Донбас-Україна» 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 

15. Організацію та проведення прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти у ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка особами, які проживають на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, або осіб, які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 
здійснює Освітній центр «Крим-Україна» ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 

16. Проїзд, проживання, харчування вступників під час конкурсного 
відбору на навчання здійснюються за рахунок власних коштів. 

17. Контроль за проведенням вступної кампанії до університету 
здійснює Департамент освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх 
справ України.  

 
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти. Терміни навчання 

 
1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються: 
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю – для 
здобуття ступеня бакалавра; 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії. 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 
приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 
«Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 
6.030202 «Міжнародне право». 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 
(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та 
виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою 
зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою 
спеціальністю є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до 
вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані 
протягом першого року навчання. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. 



 
 

 

3. На другий курс заочної форми навчання для здобуття ступеня 
бакалавра за спеціальністю 081 «Право» за контрактом із нормативним 
терміном навчання на визначену кількість вакантних місць приймаються 
особи, які: 

- здобувають не менше ніж один рік ступінь «Бакалавр» за будь-якою 
іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план; 

- здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» з 
будь-якої іншої спеціальності. 

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 
освітній ступінь молодшого бакалавра, університет може перезарахувати 
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти 
бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі 
особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі 
скороченим строком навчання). 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 
основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які 
були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною 
відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим 
самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним 
планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю. 

4. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями 
(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 

Прийом вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує 
Університет та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами строки. 

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 
державною мовою. 

5. Відповідно до раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) для МВС та Національної поліції України 
приймаються: 

1) на денну форму навчання за державним замовленням: 
особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 

років;  
особи молодшого складу поліції, мають повну загальну середню 

освіту; 
особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра; 
особи середнього та вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 
цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, 

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 



 
 

 

поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста); 

2) на заочну форму навчання за державним замовленням: 
особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню 

освіту; 
цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, 

організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 
поліції України і мають повну загальну середню освіту; 

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, 
організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 
поліції України, які мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

особи середнього та вищого складу поліції, які мають ступінь магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, 
організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної 
поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста); 

3) на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб: 

– для здобуття ступеня бакалавра: 
особи, які здобули повну загальну середню освіту; 
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 
освітній ступінь молодшого бакалавра, зокрема за іншою спеціальністю; 

особи, які здобули ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або 
мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

– для здобуття ступеня магістра 081 «Право»: 
особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» або 293 «Міжнародне право» 
напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право», 

– для здобуття ступеня магістра 262 «Правоохоронна діяльність»: 
особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» або бакалавра 
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутого за іншою 
спеціальністю. 

6. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія 
населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій 
після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та 
державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка 
про повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про 
освіту згідно з законодавством), визначаються відповідно до Порядку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16


 
 

 

прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 
505/36127 (далі - наказ № 271). 

7. Відповідно до раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) для МВС та Національної поліції України, 

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються 
особи з повною загальною середньою освітою. 

1.1. Денна форма навчання за державним замовленням 
1.1.1. Факультет №2 підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування: 
Підготовка кадрів для органів досудового розслідування Національної 

поліції України за спеціальністю 081 «Право».  
Приймаються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і 

цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 
років. 

Термін навчання – 4 роки. 
1.1.2. Факультет №1 підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції та превентивної діяльності: 
Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції Національної 

поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».  
Приймаються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і 

цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 
років. 

Термін навчання – 3 роки. 
Підготовка кадрів для підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність».  

Приймаються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і 
цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 
років. 

Термін навчання – 3 роки. 
1.2. .Денна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб 
1.2.1. Факультет №2 підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування: 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних 

Термін навчання – 4 роки. 
1.2.2. Факультет №1 підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції та превентивної діяльності: 
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Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність» із числа цивільних осіб. 

Термін навчання – 3 роки. 
1.3. Заочна форма навчання за державним замовленням 
1.3.1. Факультет заочного та дистанційного навчання 
Підготовка кадрів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

Приймаються особи молодшого і середнього складу поліції, які мають повну 
загальну середню освіту; цивільні особи, які працюють на підприємствах, в 
установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або 
Національної поліції України, і мають повну загальну середню освіту. 

Термін навчання – 3 роки 6 місяців. 
1.4. Заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб 
1.4.1. Факультет заочного та дистанційного навчання 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних 

осіб. 
Термін навчання – 5 років. 
Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» з числа цивільних осіб. 
Термін навчання – 3 роки 6 місяців. 
2. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

2.1. Заочна форма навчання за державним замовленням 
2.1.1. Факультет заочного та дистанційного навчання  
Підготовка кадрів для Національної поліції України за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність». 
Приймаються особи середнього складу поліції та цивільні особи, які 

працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери 
управління МВС або Національної поліції України і здобули ступінь 
бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю 081 
«Право» або 262 «Правоохоронна діяльність, а також ступінь бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за іншою 
спеціальністю. 

Термін навчання – 1 рік 6 місяців. 
2.2. Денна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб 
2.2.1. Факультет №2 підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування: 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних 

осіб.  
Приймаються особи, які мають ступінь бакалавра за спеціальністю 

081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 
«Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». 

Термін навчання – 1 рік 6 місяців. 



 
 

 

2.2.2. Факультет №1 підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 
поліції та превентивної діяльності: 

Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність» з числа цивільних осіб.  

Приймаються особи, які мають освітній ступінь бакалавра за 
спеціальностями 081 «Право» або 262 «Правоохоронна діяльність», а також 
освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста), здобутий за іншою спеціальністю. 

Термін навчання – 1 рік 6 місяців. 
2.3. Заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб 
2.3.1. Факультет заочного та дистанційного навчання 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних 

осіб.  
Приймаються особи, які мають ступінь бакалавра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» або 293 
«Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 
«Міжнародне право». 

Термін навчання – 1 рік 6 місяців. 
Підготовка фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» з числа цивільних осіб. 
Приймаються особи, які мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» або 262 
«Правоохоронна діяльність», а також освітній ступінь бакалавра або магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за іншою 
спеціальністю. 

Термін навчання – 1 рік 6 місяців. 
3. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

3.1. Денна форма навчання за державним замовленням 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право». 
Приймаються особи середнього і вищого складу поліції, які мають 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та цивільні 
особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать 
до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають ступінь 
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

Термін навчання – 4 роки. 
3.2. Денна та заочна форму навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб (за контрактом) 
Приймаються особи, які мають вищу освіту і освітній ступінь 

«магістр» чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за обраною 
спеціальністю.  

Термін навчання – 4 роки. 
 



 
 

 

4. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка приймає на перший курс (зі скороченим 
терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 
бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю 081 
«Право» (5.03040101 «Правознавство»), для здобуття ступеня бакалавра. 

4.1. Заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб  

4.1.1. Факультет заочного та дистанційного навчання 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних 

осіб. 
Приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» 
(5.03040101«Правознавство»). 

Термін навчання – 3 роки. 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних 

осіб.  
Приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, здобутий за іншою спеціальністю. 
Термін навчання – 4 роки. 
5. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка приймає на перший курс (зі скороченим 

строком навчання) з числа цивільних осіб, які здобули ступінь вищої освіти 
не нижче бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю. 

5.1. Заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. 

5.1.1. Факультет заочного та дистанційного навчання 
Підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» з числа цивільних 

осіб.  
Приймаються особи, які мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо- 

кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за іншою спеціальністю. 
Термін навчання – 3 роки. 
6. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня 

2022 року. 
7. Під час реєстрації в університеті для участі в конкурсному відборі 

(вступних випробуваннях) кандидат на навчання особисто пред’являє 
оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім 
випадків, передбачених законодавством); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього; 



 
 

 

результати мультипредметного національного тесту, сертифіката 
(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста) або результати магістерського комплексного тесту 
екзаменаційні листи єдиного фахового вступного випробування / єдиного 
вступного іспиту у визначених цими Правилами випадках; 

документів, які підтверджують право кандидатів на спеціальні  умови 
участі в конкурсному відборі. 

8. Особи, які вступають на денну форму навчання за державним 
замовленням, проходять в установленому порядку медичний огляд, який 
проводиться медичними (військово-лікарськими) комісіями МВС України, 
відповідно до Наказу МВС України від 03.04.2017 року № 285 «Про 
затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) 
комісії МВС», з урахуванням вимог Наказу МВС України від 05.05.2022 року 
№ 276 «Про утворення позаштатних тимчасово діючих медичних (військово-
лікарських) комісій у закладах вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, які належать до сфери управління МВС». 

У разі виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до 
навчання за медичними показниками за рішенням приймальної комісії 
кандидат направляється на медичну (військово-лікарську) комісію для 
додаткового обстеження за місцем дислокації університету або до тимчасово 
створеної медичної (військово-лікарської) комісії. 

 
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

 
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в ЛДУВС ім. Е.О. 

Дідоренка здійснюється: 
для МВС та Національної поліції України за рахунок видатків 

державного бюджету (державне замовлення); 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору). 
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 

в університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, 
якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти 
державного бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за 
кошти державного бюджету (за державним замовленням), можуть здобувати 
ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім 
випадків, передбачених у п. 5 цього розділу. 

3. Особа може вступити до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка для здобуття 
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних 
випробувань. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 



 
 

 

спеціальністю 081 «Право» (5.03040101«Правознавство»), можуть 
зараховуватися за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий курс за 
скороченим строком навчання в межах ліцензійного обсягу. 

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного 
вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в університеті за тим самим 
ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого 
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого 
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 
за другою спеціальністю: 

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати 
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в 
інших випадках, передбачених законом; 

якщо вони вступають на навчання до вищих військових навчальних 
закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти; 

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 
(регіональним) замовником відповідно до законодавства. 

6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 
українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, 
та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої 
освіти на рівні з громадянами України. 

7. Особи, які проходять службу в Національній поліції України або 
структурних підрозділах МВС України та направляються на навчання до 
Університету, на період проведення вступних випробувань отримують 
грошове забезпечення (заробітну плату) в порядку, встановленому чинним 
законодавством. 

8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 
двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, 
напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за 
кошти державного бюджету. 

9. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на 
місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені 
на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. 

10. Прийом вступників за державним замовленням для здобуття 
ступенів бакалавра, магістра за заочною формою за спеціальністю 081 
«Право» в 2022 році не проводиться. 

 



 
 

 

ІV. Строки порядок прийому особових (навчальних) справ, заяв і 
документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 
 
1. Приймальна комісія працює за таким графіком: понеділок - 

п’ятниця – з 8:00 до 16:30, субота – з 9:00 до 14:00, неділя – вихідний. З 07 
серпня до 12 вересня 2022 року – з 8:00 до 17:00, субота, неділя – з 9:00 до 
14:00. 

2. Строки прийому особових (навчальних) справ, заяв та документів, 
проведення вступних випробувань, творчого конкурсу, конкурсного відбору 
та зарахування на навчання вступників визначено в додатку 2 до цих Правил. 

3. Строки прийому особових справ, проведення творчого конкурсу, 
індивідуальної усної співбесіди, вступних іспитів, оприлюднення 
рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання 
вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням, 
виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, 
зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення заяв 
зарахованих на інші місця державного замовлення для осіб, які вступають на 
навчання до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, визначаються цими Правилами. 

4. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів розпочинається 01 липня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом II цих Правил, 
розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 08 серпня – для осіб, які 
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу; о 
18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного 
мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, строки прийому заяв і документів, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються додатком 3 до 
цих Правил. 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
визначаються додатком 3 до цих Правил. При цьому прийом документів 
починається не раніше ніж 29 липня, тривалість кожної сесії прийому 
документів становить не більше ніж 30 днів, зарахування проводиться не 
пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та 
документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 
ніж 30 листопада. 

5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за рахунок коштів 



 
 

 

фізичних та/або юридичних осіб визначаються додатком 3 до цих Правил. 
Спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту 
проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України; 

6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 
формами та спеціальностями строки прийому заяв і документів та відповідні 
вступні іспити визначено в додатку 3 до цих Правил.  

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
(відповідно до цього Порядку), здійснюється не пізніше ніж 10 жовтня. 

7. Порядок реєстрації вступників для складання національного 
мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності 
або магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення 
визначається Міністерством освіти і науки України. 

8. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра визначаються додатком 3 до цих 
Правил. При цьому використовуються результати магістерського 
комплексного тесту, отримані у випадках, передбаченому цими Правилами, 
або результати фахового іспиту, складеного в Університеті у передбачених 
цими Правилами випадках. 

9. Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
закінчується не пізніше ніж 30 листопада. Реєстрація та робота електронних 
кабінетів вступників закінчується 31 жовтня. 
 
V. Порядок добору кандидатів на навчання, прийому заяв та документів 

для участі у конкурсному відборі до Університету 
 

1. Добір кандидатів на навчання за державним замовленням. 
1.1. Підготовка фахівців на денній формі навчання за державним 

замовленням в університеті проводиться на підставі договору (контракту) 
про здобуття відповідного ступеня вищої освіти, який укладається для 
Національної поліції України – між університетом, відповідним органом 
поліції та особою, яка навчається.  

У випадку, якщо добір кандидата на навчання здійснювався 
університетом, контракт про здобуття освіти укладається між університетом, 
центральним органом управління поліцією і особою, яка навчається. У 
такому випадку упродовж шести місяців після припинення або скасування дії 
воєнного стану або за шість місяців до завершення навчання контракт про 
здобуття освіти підлягає переукладанню між університетом, територіальним 
(також і міжрегіональним) органом поліції та особою, яка навчається. 

Добір кандидатів на навчання для підготовки кадрів для МВС 
здійснюється службами персоналу закладів, що належать до сфери 
управління МВС, територіальними (також і міжрегіональними) органами 
Національної поліції з подальшим направленням особових (навчальних) 
справ до університету. Університет може здійснювати добір кандидатів на 
навчання та оформлення їхніх особових (навчальних) справ. 



 
 

 

1.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати заклад вищої 
освіти, в якому він виявив бажання навчатися. 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 
регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних 
пропозиціях, та до двадцяти на не бюджетні конкурсні пропозиції. 

1.3. Відповідальними особами за добір кандидатів на навчання у 
територіальних органах (у тому числі міжрегіональних) є керівники 
територіальних органів (у тому числі міжрегіональних), які проводили їх 
вивчення, за правильність оформлення особових (навчальних) справ – 
керівники підрозділів кадрового забезпечення, за якість проведення 
обстеження військово-лікарською комісією (далі – ВЛК) та 
психофізіологічного обстеження – керівники цих комісій. 

На етапі добору на навчання комплектуючі підрозділи доводять до 
відома кандидатів вимоги цього Порядку, проводять з ними роз’яснювальну 
роботу щодо свідомого обрання спеціальності та спеціалізації підготовки, 
особливостей умов навчання. 

1.4. Особи, які мають спеціальні звання та виявили бажання 
навчатись в Університеті, подають рапорт, а інші особи звертаються з 
письмовою заявою до територіального органу за місцем постійного 
проживання. 

Комплектуючі органи готують обґрунтовані висновки щодо 
доцільності направлення зазначених осіб на навчання до Університету, які 
затверджуються їх керівниками або їх заступниками відповідно. 

1.4. Особові (навчальні справи) кандидатів для вступу на навчання 
оформлюються, відповідно до вимог Порядку формування та ведення 
особових справ поліцейських, затвердженого наказом МВС України від 12 
травня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 
червня 2016 року за № 828/28958, з урахуванням положень Порядку добору 
(відбору) на навчання до закладів освіти на період дії воєнного стану, 
затвердженого наказом МВС України від 18.05.2022 року № 305. 

Документи, що подають кандидати на навчання обробляються 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 
Університет залучається до роботи з формування особових справ кандидатів 
на навчання.  

1.6. До особової справи кандидатів на денну форму навчання (для 
МВС та Національної поліції України) додаються: 

- заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із 
зазначенням структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності. 

- анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч; 
- особова картка працівника (для цивільних осіб); 
- висновок про направлення на навчання (для працівників); 
- висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб); 
- копія(ї) результатів національного мультипредметного тесту, 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності); 



 
 

 

- копії результатів магістерського комплексного тесту, 
екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з 
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 
зовнішнього незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (для 
кандидатів на навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень 
вищої освіти за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу); 

- копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови 
щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти 
на основі повної загальної середньої освіти (за наявності); 

- шість фотокарток (без головного убору на матовому папері 
розміром 3х4 см без куточка); 

- довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 
3 (для осіб, яким його надано). 

1.7. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання 
додаються: 

- заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із 
зазначенням структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності; 

- автобіографія, написана власноруч; 
- анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч; 
- висновок про направлення на навчання (для працівників поліції); 
- висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб); 
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
копія додатка до нього; 

- копія(ї) сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за 
наявності); 

- копії результатів магістерського комплексного тесту, 
екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з 
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 
зовнішнього незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (для 
кандидатів на навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень 
вищої освіти за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу); 

- копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови 
щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти 
на основі повної загальної середньої освіти (за наявності); 

- шість фотокарток (без головного убору на матовому папері 
розміром 3х4 см без куточка); 

- довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 
3 (для осіб, яким його надано). 

1.8. Комплектуючим підрозділам на період дії воєнного стану 
дозволяється формувати матеріали щодо добору на навчання до університету 
в скорочену особову (навчальну) справу кандидата на навчання. Оформлені 
комплектуючими підрозділами особові (навчальні) справи надсилаються до 
університету в строки, указані в розділі V. 



 
 

 

Формування навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання 
здійснюють територіальні (у тому числі міжрегіональні) органи Національної 
поліції України. 

1.9. Упродовж шести місяців після зарахування на навчання 
здобувачів освіти, яким під час вступу було сформовано скорочену справу, 
університет забезпечує формування особову (навчальну) справу відповідно 
до вимог п. 16 та п. 17 розділу V цих Правил.   

1.10. Формування особової (навчальної) справи. 
Скорочена справа складається з:  
заяви (рапорту) кандидата на навчання із зазначенням його 

контактного номера телефону, електронної адреси та місця проживання 
(перебування); 

анкети кандидата на навчання, заповненої письмово власноруч;  
копії всіх сторінок паспорта або копії ID-картки та довідки про 

реєстрацію місця проживання (перебування) (паперовий додаток до ID-
картки); 

документів про проходження медичної (військово-лікарської, 
лікарсько-експертної) комісії – для денної форми навчання; 

копія документа про здобуття повної загальної середньої освіти, про 
раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний, освітньо-професійний) 
рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до 
нього (за наявності);  

копії документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо 
участі у конкурсному відборі (за наявності);  

згоди на обробку персональних даних; 
висновку про направлення на навчання (якщо добір кандидата 

здійснювався територіальним (також і міжрегіональним) органом 
Національної поліції України; 

матеріалів спеціальної перевірки;  
шістьох фотокарток (без головного убору на матовому папері 

розміром 3x4 см без куточка) або фотографії (без головного убору) у вигляді 
цифрового файлу у форматі .PNG, .JPEG.  

Дозволяється приймати та долучати до скороченої справи скановані 
копії та фотокопії рапортів, письмових заяв, а також документів, надісланих 
на адреси електронної пошти комплектуючих підрозділів.  

1.11. Кандидати на вступ до ад’юнктури (аспірантури) подають 
документи згідно з переліком: 

- рапорт (для цивільних осіб – заява) із зазначенням форми 
навчання, наукової спеціальності та профільної кафедри (лабораторії); 

- атестаційний лист (на заочну форму навчання та для цивільних 
осіб – особовий листок з обліку кадрів); 

- список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які 
не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові 
доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності); 



 
 

 

- копія документа державного зразка про здобутий ступінь 
(освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього; 

- шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, 
розміром 3x4 см, без куточка); 

- довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 
3 (для осіб, яким його надано). 

1.12.  Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до 
призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий 
ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього, результати національного 
мультипредметного тесту, оригінал сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання, результати магістерського комплексного тесту, оригінали 
екзаменаційних листків єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування з використанням організаційно-технологічних 
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал 
документа (документів), який підтверджує право на спеціальні умови на 
здобуття вищої освіти за державним замовленням (якщо надано їх копії), 
кандидат пред’являє приймальній комісії ЗВО особисто. 

1.13. Строки прийому документів кандидатів на навчання 
визначаються Міністерством внутрішніх справ України та зазначаються у 
Правилах прийому до Університету. 

1.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), 
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 
Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 5 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в 
Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.  

1.15.  Приймальна комісія Університету розглядає матеріали 
кандидатів на навчання та ухвалює рішення про їх допуск до участі в 
конкурсі чи складання вступних іспитів, про що інформує вступників та 
територіальні підрозділи, які направляли їх на навчання, не пізніше ніж за 10 
календарних днів до дня реєстрації вступників у ЗВО. 

Не допускається формування більше однієї особової (навчальної) 
справи для одного кандидата на навчання. 

1.16. Ознайомлення вступника з правилами прийому до ЗВО, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(напряму підготовки, спеціальності), а також фактом наявності/відсутності 
спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі на основі повної 
загальної середньої освіти, показниками конкурсного відбору, вимогами до 
проведення творчого конкурсу, іспиту з фізичної підготовленості, порядком 
подання апеляцій підтверджується його особистим підписом під час 
реєстрації в Університеті. 



 
 

 

1.17. Особи, які вступають до університету на денну форму навчання, 
проходять в установленому законодавством порядку медичний огляд, який 
забезпечується медичними (військово-лікарськими, лікарсько-експертними) 
комісіями, утвореними в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери 
управління МВС.  

Проходження кандидатами на навчання медичного огляду можу бути 
організоване безпосередньо в позаштатній тимчасово діючій медичній 
(військово-лікарській) комісії при університеті в строки, указані в розділі V. 

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 
виноситься постанова «придатний» або «непридатний» за станом здоров’я до 
навчання. У разі виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до 
служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії 
кандидат направляється на медичну (військово-лікарську, лікарсько-
експертну) комісію для додаткового обстеження за місцем дислокації 
університету або до тимчасово діючої військово-лікарської комісії 
університету.  

Медичні (військово-лікарські) комісії, утворені в закладах охорони 
здоров’я, що належать до сфери управління МВС, або утворена позаштатна 
тимчасово діюча медична (військово-лікарська) комісія при університеті 
проводять медичний огляд кандидатів на навчання незалежно від місця їх 
декларування/ реєстрації місця проживання (перебування). 

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка за кошти фізичних та юридичних осіб. 

2.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за 
денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній 
формі, крім визначених у цьому пункті випадків. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 
електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 
Університету у порядку, визначеному законодавством. 

Університетом створено консультаційні центри при приймальній 
комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній 
формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого 
закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення 
заяв в електронній формі. 

Вступники подають заяви тільки у паперовій формі: 
для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у 

разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 
років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих 
Правил; 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за 
бюджетні кошти відповідно до цих Правил; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, 
ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і 
у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників 
національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних 



 
 

 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання,  сертифікаті зовнішнього 
незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 
у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 
у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 
приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть 
подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 
підтверджують право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які 
мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил. 

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної 
співбесіди з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за 
умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням 
заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що 
підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному 
відборі, до приймальної комісії Університету. 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 
регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних 
пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

 2.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 
тільки в паперовій формі: 

- для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 
конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців 
відповідно до цих Правил; 

- за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, 
ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у 
відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного 
рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ; 

- у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які 
постійно проживають в Україні; 

- у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, 
інформація про який відсутня в ЄДЕБО; 

- у разі подання заяви після завершення строків роботи 
електронних кабінетів; 



 
 

 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або 
подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено 
довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Кількість поданих заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі 
на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. 

2.3. . Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до 
приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в 
паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в 
ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано 
Університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту 
включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на 
навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 
неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного 
зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування. 

Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день 
його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму 
спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до 
Університету. 

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

2.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із 
зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої 
програми (освітніх програм)) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або 
регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною 
пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням)»; 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію 
вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення, у заявах зазначають: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 



 
 

 

переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення». 

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або 
регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у 
кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник 
пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 
2.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник 

пред’являє особисто: 
документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 
для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 
інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної 
загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною 
співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість 
магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 
комплексного тесту. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території 
України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, 
які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом № 271. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка 
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без 
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень. 

2.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 



 
 

 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 
для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 
інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти; 

шість кольорових фотокартки розміром 3 × 4 см. 
копію залікової книжки і оригінал довідки про навчання – для осіб, які 

здобувають не менше ніж 1 рік ступінь «Бакалавр» за будь-якою 
неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки); 

копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у 
конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти. 

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 
Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на 

основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в 
електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною 
комісією Університету), вступники подають копію документа, що посвідчує 
особу; фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній 
формі); довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної 
середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про 
повну загальну середню освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує 
право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді. Подання 
вступниками інших документів для участі в індивідуальній усній співбесіді, 
творчому конкурсі не є обов’язковим. 

Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду 
або творчий конкурс, заклад вищої освіти може провести електронну 
реєстрацію для участі в них за умови подання вступником сканованих копій 
(фотокопій) документів. 

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові 
іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу 
документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право 
вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного 
листка з фотокарткою. 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано 
особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 
законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

2.7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 
спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на 
участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або 
квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних 
умов для участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди 



 
 

 

під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступник 
подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені 
цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно 
документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на 
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної 
загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 

2.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 
спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного 
(регіонального) замовлення вступник подає особисто одночасно з 
виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб.  

Подані несвоєчасно документи, що засвідчують підстави для 
отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного 
(регіонального) замовлення, розглядаються приймальними комісіями та 
відповідними державними (регіональними) замовниками в межах наявного 
залишку бюджетних місць.  

2.9. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та 
військо-облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія 
закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без 
пред’явлення оригіналів не приймаються. 

2.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 
спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на 
участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або 
квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних 
умов для участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди 
під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та 
спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти, ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на 
переведення на вакантні місця державного замовлення. 

2.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 
навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати 
реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення 
прийому документів, у випадку складання вступних випробувань - не пізніше 
наступного дня після завершення вступних випробувань. У разі порушення з 
вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів 
вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до 
закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. 



 
 

 

2.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у 
конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 
фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом 
під час подання заяви. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
(спеціальності) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 
Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 
щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 
особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 
зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 
подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 
закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати 
закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за 
умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 
ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який 
сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається 
неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Заклад вищої освіти 
засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про 
скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову 
заяву з такою самою пріоритетністю. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 
Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення 
Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання 
електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт 
такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного 
зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, 
після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

2.13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), 
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 
Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в 
Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

2.14. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників 
здійснюється на офіційному веб-сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на стенді 



 
 

 

приймальної комісії (у визначених цими Правилами випадках) на підставі 
даних, внесених до ЄДЕБО. 

2.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), 
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 
Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в 
Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

3. При прийомі на навчання до Університету для здобуття ступеня 
«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на місця державного 
замовлення квота-1 становить двадцять відсотків (але не менше одного 
місця). 

4. При прийомі на навчання до Університету для здобуття ступеня 
«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на місця державного 
замовлення квота-2 становить двадцять відсотків (але не менше одного 
місця). 
 

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 
 

1. Приймальна комісія Університету допускає до участі в 
конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
за державним замовленням вступників на основі повної загальної середньої 
освіти, справи яких, оформлені в установленому порядку, надійшли до 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені. Е.О. 
Дідоренка. 

2. Для кандидатів на навчання на денну форму за державним 
замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти проводиться оцінювання рівня фізичної підготовленості у 
формі вступного іспиту. 

Результати вступного іспиту із фізичної підготовки додаються до 
конкурсного бала кандидата на навчання. 

3. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти 
здійснюється за результатами вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови 
(перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій 
предмет), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з 
трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених 
Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності та 
джерела фінансування (якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну 
мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з 



 
 

 

іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний 
розсуд), 

або індивідуальної усної співбесіди, 
або творчого конкурсу, 
або вступних іспитів в передбачених цими Правилами випадках.  
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики чи та/або 
історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість 
відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо 
різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього 
незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра зараховуються бали:  

одного предмету національного мультипредметного тесту або 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та 
одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий 
предмет), або вступного випробовування у формі індивідуальної усної 
співбесіди (у передбачених цими Правилами випадках). 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за 
спеціальністю 081 «Право» та на основі здобутого ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне 
право» зараховуються:  

результати магістерського комплексного тесту, 
або результати тесту з права єдиного фахового вступного 

випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях), 

або результати фахового іспиту з права та іноземної мови (у 
передбачених цими Правилами випадках). 

Результати єдиного фахового вступного випробування з права та 
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за 
бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського 
комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів 
єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та 
магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 
балів. 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими 
спеціальностями зараховуються результати фахового іспиту. 

4. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 
розраховується відповідно до Умов та цих Правил прийому. 



 
 

 

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 
середньої освіти вступають до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на перший курс 
для здобуття ступеня бакалавра на денній формі навчання, 
зараховуються бали національного мультипредметного тесту з української 
мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України 
(третій предмет), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з 
трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених 
Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності 
(спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела 
фінансування, 

або індивідуальної усної співбесіди, 
вступного іспиту (результати оцінювання рівня фізичної 

підготовленості (за державним замовленням).  
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики чи та/або 
історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість 
відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо 
різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього 
незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

6. Перелік конкурсних предметів для вступу на основі повної 
загальної середньої освіти визначено в додатку 5 до цих Правил. 

7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра вступають до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на другий курс з 
нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, 
зараховуються бали: 

одного предмету національного мультипредметного тесту або 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та 
одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий 
предмет), або індивідуальної усної співбесіди (у передбачених цими 
Правилами випадках). 

8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають до 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на навчання для здобуття ступеня магістра, 
зараховуються: 

1) для вступу на спеціальність 081 «Право»: 
результати магістерського комплексного тесту, 
або результати тесту з права єдиного фахового вступного 

випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях), 

або фахового іспиту у випадках, передбачених цими Правилами. 



 
 

 

Результати єдиного фахового вступного випробування з права та 
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за 
бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського 
комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів 
єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та 
магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 
балів. 

2) для вступу на спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»: 
результати фахового іспиту.  
9. Вступні випробування та показники конкурсного відбору для інших 

категорій вступників визначено в додатку 5 до цих Правил. 
10. Конкурсний бал обчислюється: 
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 081 «Право» за державним замовленням (денна форма 
навчання) на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2,  
де П1 – оцінка індивідуальної усної співбесіди, або бали 

мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики 
(другий предмет), історії України (третій предмет), або бали зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів: 
української мови (української мови та літератури), математики або іноземної 
мови та історії України, П2 - оцінка рівня фізичної підготовленості. Для 
оцінювання конкурсних предметів та їх складових застосовується шкала від 
100 до 200 балів.  

К1, К2 – невід'ємні вагові коефіцієнти, визначені в додатку 5 до цих 
Правил; 

Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня «Бакалавр» на 
основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 081 «Право» не 
може бути менше ніж 140 балів; 

2) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» за державним 
замовленням (денна форма навчання) на основі повної загальної середньої 
освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2,  
де П1, П2 – оцінка індивідуальної усної співбесіди, або бали 

мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), історії 
України (другий предмет), математика (третій предмет), або бали 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з двох конкурсних 
предметів: української мови (української мови та літератури) та історії 
України. П2 - оцінка рівня фізичної підготовленості. Для оцінювання 
конкурсних предметів та їх складових застосовується шкала від 100 до 200 
балів.  

К1, К2 – невід'ємні вагові коефіцієнти, визначені в додатку 5 до цих 
Правил; 



 
 

 

3) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 081 «Право» за кошти фізичних та/ або юридичних осіб 
(денна форма навчання) на основі повної загальної середньої освіти за 
такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,  
де П1,П2,П3 – складові оцінки індивідуальної усної співбесіди, або 

бали мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), 
математики (другий предмет), історії України (третій предмет), або бали 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних 
предметів: української мови (української мови та літератури), математики 
або іноземної мови та історії України. Для оцінювання конкурсних предметів 
та їх складових застосовується шкала від 100 до 200 балів.  

Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня «Бакалавр» на 
основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 081 «Право» не 
може бути менше ніж 140 балів; 

К1, К2, К3 – невід'ємні вагові коефіцієнти, визначені в додатку 5 до 
цих Правил; 

4) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» за кошти фізичних та/ 
або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання) на основі повної 
загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = ІУС,  
де ІУС– оцінка індивідуальної усної співбесіди, або бали 

мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), історії 
України (другий предмет), математика (третій предмет), або бали 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з двох конкурсних 
предметів: української мови (української мови та літератури) та історії 
України. . Для оцінювання індивідуальної усної співбесіди застосовується 
шкала від 100 до 200 балів.  

5) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» за державним 
замовленням (заочна форма навчання) на основі повної загальної середньої 
освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = ТК,  
де ТК– оцінка творчого конкурсу, або бали мультипредметного тесту 

з української мови (перший предмет), історії України (другий предмет), 
математика (третій предмет), або бали зовнішнього незалежного оцінювання 
2019-2021 років з двох конкурсних предметів: української мови (української 
мови та літератури) та історії України. Для оцінювання індивідуальної усної 
співбесіди застосовується шкала від 100 до 200 балів.  

6) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 081 «Право» за кошти фізичних та/ або юридичних осіб 
(заочна форма навчання) на основі повної загальної середньої освіти за 
такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,  



 
 

 

де П1, П2, П3 – складові оцінки індивідуальної усної співбесіди, або 
бали мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), 
математики (другий предмет), історії України (третій предмет), або бали 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних 
предметів: української мови (української мови та літератури), математики 
або іноземної мови та історії України. Для оцінювання конкурсних предметів 
та їх складових застосовується шкала від 100 до 200 балів.  

К1, К2, К3 – невід'ємні вагові коефіцієнти, визначені в додатку 5 до 
цих Правил; 

Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня «Бакалавр» на 
основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 081 «Право» не 
може бути менше ніж 140 балів; 

7) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2, 
де П1, П2 – оцінки одного предмету національного 

мультипредметного тесту (українська мова) або зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019-2021 років (українська мова або українська мова та 
література) та одного предмету національного мультипредметного тесту 
(математика або історія України) або зовнішнього незалежного оцінювання 
2019-2021 років (математика або історія України, або іноземна мова, або 
хімія, або географія, або біологія, або фізика) на вибір вступника або 
вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (українська 
мова – перший предмет, та математика або історія України – другий предмет 
на вибір вступника). Для оцінювання конкурсних предметів та їх складових 
застосовується шкала від 100 до 200 балів.  

К1, К2 – невід'ємні вагові коефіцієнти, визначені в додатку 5 до цих 
Правил; 

8) для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня 
(рівня) освіти не нижче бакалавра з будь-якої неспорідненої спеціальності 
(напряму підготовки), конкурсний бал складається з результату фахового 
випробування (Основи правознавства). 

9) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 081 «Право» за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2, 
де П1 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту або блоку 

фахового іспиту з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення 
тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного тесту до шкали 
100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 



 
 

 

України 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400); 

П2 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту або блоку 
фахового іспиту з права або єдиного вступного фахового випробування 2019-
2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових 
балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена 
в додатку 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 27 
квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 
науки України від 02 травня 2022 року № 400). 

К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, визначені в додатку 5 до цих 
Правил; 

10) Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 
де П1 – оцінка фахового іспиту  
11. За різної кількості складових у конкурсному балі має 

дотримуватись принцип рівності прав вступників. 
12. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне 

отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. 
Вступники, які отримали оцінку нижче за мінімально встановленого 
приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі в 
наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 

Оцінка рівня фізичної підготовленості обчислюється як середнє 
арифметичне отриманих балів за виконання кожної практичної вправи. 
Фізично підготовленим до навчання є кандидат, який під час іспиту виконав 
усі передбачені вправи на оцінку не нижче ніж 100 балів. 

13. Програми фахових іспитів, які включають і порядок оцінювання 
результатів фахових іспитів, затверджує голова приймальної комісії 
Університету. 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра (за кошти фізичних та або юридичних осіб), які вони проходять 
замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами 
зовнішнього незалежного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з 
іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 
проводяться за програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для 
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
затвердженої Міністерством освіти і науки України. Голова приймальної 
комісії затверджує порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної 
співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала. 



 
 

 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти (за державним замовленням), які вони проходять 
замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмою 
творчого конкурсу для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», згідно 
до вимог Методичних рекомендацій з організації та проведення творчого 
конкурсу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 
Національної поліції України. 

Програми творчих конкурсів для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти проводяться за програмою творчого конкурсу для 
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», згідно до вимог Методичних 
рекомендацій з організації та проведення творчого конкурсу у закладах 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції 
України. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок 
оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються і 
затверджуються головою приймальної комісії Університету. Не допускається 
включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених 
програм. 

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих 
конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайті Університету. У 
програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок 
оцінювання підготовленості вступників. 

14. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 
балами нижче за встановлене Правилами прийому мінімальне значення, а 
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному 
відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не 
допускається. 

15. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 
університетом, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, 
склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ЛДУВС ім. Е.О. 
Дідоренка. 

Апеляції повинні подаватись до апеляційної комісії особисто 
вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
результатів вступного випробування. Пропущення терміну подачі 
апеляційної заяви є підставою для відмови в її задоволенні. 

Апеляція зазвичай розглядається в присутності вступника не пізніше 
наступного дня після її подання. Відсутність вступника на засіданні 
апеляційної комісії не є перешкодою для розгляду апеляції. 

Заяви від вступників, які порушили правила складання вступного 
випробування або не з’явилися на вступні випробування без поважних 
причин, апеляційна комісія не розглядає. 



 
 

 

Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не 
допускається. Підставою для прийняття рішення апеляційною комісією є 
аналіз аркуша усної відповіді, письмової роботи вступника або результатів 
виконання вправ з фізичної підготовки. 

16. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 
бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на 
іншу конкурсну пропозицію в університеті. 

17. Вступники, які не витримали конкурсу на місця державного 
замовлення, можуть брати участь у конкурсі на тому ж факультеті на місця, 
що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

18. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 
0,001. 
 

VII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 
освіти в Університеті 

 
1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 
зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди або творчого конкурсу; 
участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, 
квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час 
вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного 
мультипредметного тесту. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час 
вступу на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за 
результатами фахового вступного іспиту замість магістерського 
комплексного тесту. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 
або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на 
основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 
співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця державного 
або регіонального замовлення; 

переведення на вакантні місця державного або регіонального 
замовлення осіб у випадках, передбачених цим Порядком, якщо вони 
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або 
фіксовану конкурсну пропозицію. 



 
 

 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 
конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 
сканованих копій документів, що підтверджують ці права). 

2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди або творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки 
рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на 
основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
(зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра); 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 
право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за 
результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може 
проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти.  

3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі 
отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 
закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 
конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі 
повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять 
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 
визначеному відповідними положеннями про проходження військової 
служби громадянами України. 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 
центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 
році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 
закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної 
облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення 
особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 



 
 

 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 
інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 
року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 
при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 
центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 
засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 
освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов 
для проходження національного мультипредметного тесту Українським 
центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через 
відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до 
приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому 
зазначено про необхідність створення певних умов для проходження 
національного мультипредметного тесту, та відповідного  підтвердження 
Українського  центру оцінювання якості освіти про неможливість їх 
створення). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), 
національного мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи 
допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну 
пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у 
конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 
місця державного або регіонального замовлення»). 

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) 
в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої 
(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, 
що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 
від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному 
відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх 
вибором). 

4. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі 
отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 
закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 
конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі 



 
 

 

повної загальної середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі 
в конкурсному відборі: 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 
територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї 
після 01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 
Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного 
відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть 
участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або 
регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 
замовлення»). 

5. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 
державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві 
зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення»): 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа. 

6. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в 
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) 
замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до 
пунктів 2 – 5  цього розділу і не були зараховані на місця державного 
(регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на 
загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

7. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або 
регіонального замовлення в порядку, передбаченому цим Порядком, якщо 
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 
або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця 
державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві 
зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення»): 

1) діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 
101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особи з їх числа; 

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності; 



 
 

 

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території 
інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів 
на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з 
перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 
військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 
особою під час виконання ним обов’язків військової служби; 

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, 
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час 
виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття 
відповідної загальної середньої освіти. 

8. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 
регіонального замовлення в порядку, передбаченому цим Порядком, якщо 
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 
або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця 
державного або регіонального замовлення: 

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо 
яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською 
катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву 
хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 
відселення (категорія 2); 

діти осіб ( а також особи з їх числа, які здобули повну загальну 
середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками 
Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 
внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 
батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 
років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 
особами з інвалідністю I або II групи; 

вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами 
спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, 
магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної 
компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і науки 
України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання 
конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного 
(регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць; 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням 



 
 

 

на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 - 5 цього 
розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення 
(крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 
місця державного або регіонального замовлення»). 

9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 
регіонального замовлення в порядку, передбаченому цим Порядком, якщо 
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 
або фіксовану конкурсну пропозицію, якщо вони зараховані на навчання за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, і не отримували 
рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення (крім 
випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 
місця державного або регіонального замовлення»): 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 
10. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної 

оборони, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу 
Державної кримінально-виконавчої служби (у разі наявності 
підтверджувальних документів) під час вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб беруть участь у 
конкурсному відборі за результатами тільки фахового іспиту. 

11. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі 
отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 
Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 
відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти, особи, які вступають на навчання для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра за державним замовленням. 
 

VІII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами 
позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на 
місця державного або регіонального замовлення (на основі повної загальної 
середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на 
основі повної загальної середньої освіти); 



 
 

 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами 

позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на 
місця державного або регіонального замовлення, впорядковуються за 
алфавітом. 

3. Вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах, 
упорядковуються: 

за конкурсним балом – від більшого до меншого; 
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо- кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого. 
Якщо встановлені правила не дають змоги визначити послідовність 

вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне 
рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та 
вносить його до ЄДЕБО. 

4. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, 

форма здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на 
основі якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну 
пропозицію; 

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) вступника; 
конкурсний бал вступника; 
ознака підстав для зарахування, за квотою-1, квотою-2 (тільки на 

основі повної загальної середньої освіти). 
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, (які не 
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 
01 січня 2022 року, підлягають шифруванню в усіх інформаційних системах. 

5. Рейтингові списки вступників за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб формуються приймальною комісією з ЄДБО та оприлюднюються в 
повному обсязі на офіційному веб-сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 
Університет замість оприлюднення на офіційному вебсайті поточних 
рейтингових списків вступників може надавати посилання на своєму 
офіційному вебсайті на відповідну сторінку університету у відповідній 
інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі 
даних Єдиної бази. 

6. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним 
замовленням формуються приймальною комісією відповідно до Порядку 
добору. 

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб за кожною небюджетною конкурсною 
пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, 
перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та 
дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, 
затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом 



 
 

 

розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-порталі 
університету у встановлені строки. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, зазначаються такі самі дані, що і в 
рейтинговому списку вступників відповідно до п. 3 цього розділу. 

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним 
замовленням, формуються приймальною комісією в межах обсягів 
державного замовлення, перевіряються щодо достовірності поданих ними 
відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо 
формування списків, затверджуються рішенням приймальної комісії і 
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах 
приймальної комісії. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним 
замовленням, зазначається прізвище, ім’я, по батькові вступника та 
структурний підрозділ університету, у якому рекомендовано до зарахування. 

7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 
виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання 
відповідно до законодавства з урахуванням їх черговості в рейтинговому 
списку вступників. 

8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах 
приймальної комісії ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, а також для вступників за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб відображається в кабінеті вступника 
в ЄДЕБО. 

Рекомендованим до зарахування кандидатам на навчання можуть 
надсилатись повідомлення засобами електронного або мобільного зв’язку 
відповідно до Правил прийому. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 
також розміщується на офіційному веб-сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 
встановлені цими Правилами строки. 

 
IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 
1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця 

державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного цими 
Правилами, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній 
(освітньо - кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, результати 
національного мультипредметного тесту, сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими 
Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 
а також укласти договір про навчання між університетом та вступником (за 
участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників). 



 
 

 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 
здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 
діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в цих Правилах. Якщо впродовж 
двадцяти календарних днів після початку навчання від вступника не будуть 
отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то 
наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. 

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля 
відправлення на поштовому конверті; 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між 
Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - 
для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про 
зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без 
особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий 
без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 
впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 
скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом 
усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про 
освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилося прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє приймальній 
(відбірковій) комісії Університету свідоцтво про державну реєстрацію акта 
цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 
документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. 
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані власну 
заяву, роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти 
та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для 
себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її 
оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення 
і в установлені строки, визначені цими Правилами, не виконали вимог для 
зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному 
році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і 
в установлені строки, визначені цими Правилами, виконали вимоги для 
зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією 
рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, 
визначеного цими Правилами, зобов’язані подати особисто оригінали 
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 



 
 

 

нього, результати національного мультипредметного тесту, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання, результати магістерського 
комплексного тесту, єдиного фахового єдиного фахового вступного 
випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або інших 
документів, передбачених цими Правилами, до приймальної (відбіркової) 
комісії ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. У разі, якщо оригінали документів 
вступника зберігаються в іншому закладі вищої освіти, вступник має надати 
в строки, визначені цими Правилами, довідку про місце зберігання оригіналів 
документів. Крім того, особи, які подали документи в електронній формі для 
вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані підписати 
власну заяву, роздруковану приймальною комісією з ЄДЕБО. 

4. Виключення зарахованих вступників на навчання за державним 
замовленням із конкурсу на інші місця державного замовлення відбувається 
22 серпня. 

5. Вступники, реалізуючи право на обрання місця навчання за 
заочною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб, подають 
оригінали документів для зберігання в університеті на свій розсуд. 

 
X. Коригування списку рекомендованих до зарахування. 

 
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації 

вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного 
замовлення (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, результати національного 
мультипредметного тесту, сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інші документи, передбачені цими Правилами, до 
приймальної комісії Університету) і надає рекомендації вступникам, 
наступним за рейтинговим списком. 

2. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця 
за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, 
що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. 

3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано 
рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, 
приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка та долучається до його особової справи. 

4. Договір про надання платної освітньої послуги між ЛДУВС ім. Е.О. 
Дідоренка та фізичною (юридичною) особою укладається після видання 
наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено протягом 20 
календарних днів після початку навчання, зазначений наказ скасовується в 
частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з 
договором, укладеним сторонами. 

5. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на 
місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається цими Правилами. 



 
 

 

6. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями 
(спеціалізаціями) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за 
державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання, результати національного 
мультипредметного тесту зберігаються у закладі вищої освіти за місцем 
навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів протягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, 
крім двох денних, за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали 
вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на 
вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання 
оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у 
якому вони зберігаються. 

 
XІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти 

 
1. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка самостійно надає рекомендації для 

адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної 
загальної середньої освіти та вступникам для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 081 «Право» в межах місць (крім небюджетних конкурсних 
пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до Університету 
за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 
1 (в умовах пункт 6) розділу Х цих Правил, і надалі анульовані згідно з 
пунктом 1 розділу ХІ цих Правил. 

2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення 
користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця 
державного замовлення. 

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності: 

особи, які зазначені в пункті 7 розділу VІІ цих Правил, незалежно від 
конкурсного бала; 

особи, зазначені в пункті 5 розділу VII цих Правил, якщо конкурсний 
бал складає не менше 125 балів; 

особи, зазначені в пункті 8 розділу VII цих Правил, якщо отриманий 
ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який 
дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 
замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у 
порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VII цих Правил) не більше ніж на 



 
 

 

15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 

особи, зазначені в пункті 9 розділу VII цих Правил, якщо отриманий 
ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів 
(тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка); 

особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця 
державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 7 
розділу VIIІ цих Правил (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка), якщо їх конкурсний бал 
не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений 
приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного 
розміщення бюджетних місць. 

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 
осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться за 
відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно 
зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до 
нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених 
категорій. 

4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 
вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього 
розділу, ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, за погодженням з МВС України 
використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших 
спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або 
іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, зазначених у пункті 3 за відповідною спеціальністю та 
формою навчання), про що негайно ставить до відома державного замовника. 

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються 
такими, що не розмішені у цьому закладі вищої освіти. ЛДУВС ім. Е.О. 
Дідоренка повідомляє МВС України про їх кількість у розрізі спеціальностей 
(спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості 
місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 
зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, ЛДУВС ім. Е.О. 
Дідоренка надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових 
місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо 
використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника. 
 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс (набір) 
 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 
Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про 
зарахування на навчання за державним замовленням з додатками до них 
формуються приймальною комісією та оприлюднюються на інформаційному 
стенді приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у строки, 
встановлені цими Правилами. Накази про зарахування на навчання за кошти 



 
 

 

фізичних та/або юридичних осіб з додатками до них формуються 
приймальною комісією в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному 
стенді приймальної комісії та веб-порталі ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 
вигляді списку зарахованих у строки, встановлені цими Правилами. 

2. Особи із числа працівників МВС України, поліцейських і 
військовослужбовців, направлених до Університету для складання вступних 
іспитів на денну форму навчання, із посад не звільняються до видання наказу 
про зарахування. До направлення на навчання вони повинні використати 
чергову відпустку за поточний рік. 

3. Витяги з наказу про зарахування поліцейських курсантами, 
слухачами, ад’юнктами денної форми навчання надсилаються до 
комплектуючих органів. 

4. Зарахування на навчання всіх категорій осіб проводиться з дня 
видання відповідного наказу ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка про зарахування. 

Для Національної поліції України зарахування для здобуття ступеня 
бакалавра за денною формою навчання проводиться з дня початку табірного 
збору.  

5. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією в разі виявлення порушень з боку 
вступника, передбачених п. 5 розділу XIV цих Правил. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування 
(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до 
університету за власним бажанням. Відрахованим з університету за власним 
бажанням особам подані ними до приймальної комісії документи повертають 
не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

6. Якщо особи, які без поважних причин не приступили до занять 
протягом 10 календарних днів від дати їх початку, ураховуючи тих, які не 
пройшли табірний збір, то наказ про зарахування скасовується в частині, що 
стосується цих осіб, про що до установ (закладів) МВС, територіальних 
органів Національної поліції України надсилається відповідна інформація. На 
звільнені місця, відповідно до п. 7 цього розділу, може проводитися 
додаткове зарахування за конкурсом. 

7. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в п. 5, 6 цього розділу, 
місце(я) за погодженням із МВС України може проводитися додатковий 
конкурсний відбір із числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну 
пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним 
балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та 
були допущені до участі в конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на 
звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій 
університету за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення 
заяви (за згодою особи та погодженням із МВС України) на іншу конкурсну 
пропозицію. 

У разі не заповнення місць навчання за державним замовленням у 
межах ліцензованого обсягу за погодженням з МВС України в межах 
додаткового набору може проводитися прийом заяв і документів (навчальних 



 
 

 

справ) від осіб на навчання без відриву від виробництва, вступні іспити, 
творчі конкурси, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання. 

8. У разі потреби Університет може проводити додатковий набір. 
9. Керівники органів (закладів, установ) поліції зобов’язані звільнити 

зі штатних посад поліцейських, зарахованих здобувачами денної форми 
навчання до Університету, і направити на навчання в необхідний для 
своєчасного прибуття строк. Підставою для звільнення є витяг з наказу про 
зарахування на навчання. У разі відмови від навчання поліцейський письмово 
повідомляє про відмову керівників органу (закладу, установи) поліції та 
університету, до якого його було зараховано курсантом, слухачем, ад’юнктом 
денної форми навчання. При отриманні повідомлення про відмову від 
навчання ректор Університету вносить зміни до наказу про зарахування 
курсантом, слухачем, ад’юнктом денної форми навчання. 

10. Особам, які не пройшли конкурс щодо зарахування на навчання, 
на їхнє прохання видається довідка встановленого зразка і довідка про 
наявність документів кандидата на навчання та їх відповідність Порядку 
добору. 

11. Здобувачам вищої освіти денної форми навчання освітніх ступенів 
доктора філософії, магістра, бакалавра видаються посвідчення (службові 
посвідчення) встановленого зразка. 

12. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих 
конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, 
зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що 
складається акт. 
 

XIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні 
прийому до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

 
1. Громадські організації, журналісти можуть звернутися до 

Міністерства освіти і науки та Міністерства внутрішніх справ України із 
заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальної комісії 
університету. Громадські організації, журналісти, яким таке право надано 
Міністерством внутрішніх справ України, можуть направляти на засідання 
Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 
створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 
документами, що надаються членам приймальної комісії. 

2. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення 
вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами 
про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої 
програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг 
прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією 
(спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, 
оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і на 



 
 

 

офіційному веб-сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка не пізніше робочого дня, 
наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних 
відомостей. 

3. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не 
пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше 
ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом 
порядку денного засідання оприлюднюється на стендах Приймальної комісії 
та на офіційному веб-сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 

4. Подання вступником недостовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 
зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та 
конкурсах- захистах Малої академії наук України, про проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного 
випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови є підставою для 
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

5. Приймальна комісія, відносно вступників, які надали довідки 
закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі 
в конкурсному відборі або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за 
кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням), повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не 
пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я 
для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та 
відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО. 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб, вартість навчання за 
спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми 
програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб, їх рекомендації до зарахування та 
зарахування до університету здійснюється інформаційними системами на 
підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: 
https://vstup.edbo.gov.ua/. 
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Додаток 1 
до Правил прийому на навчання 
до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 
2022 році 

 
 

 
Правила 

прийому до аспірантури (ад’юнктури)  
Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка 
у 2022 році 

 
 

І. Загальні положення 
 

Провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому 
рівні у Луганському державному університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка (далі – ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка або Університет) 
здійснюється відповідно до ліцензії на здійснення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти, виданої Міністерством освіти і науки України, за 
освітнім ступенем «доктор філософії» спеціальності «081 Право» (наказ 
МОН України від 19.04.2021 № 49-л). 

1. Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка (далі – Правила) визначають умови прийому, проведення 
вступних випробувань, порядок відбору та зарахування кандидатів на 
навчання до аспірантури (ад’юнктури) Університету за державним 
замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах 
договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на 
проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук). 

2. Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка у 2022 році розроблені відповідно до Умов прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України № 1098 від 13.10.2021, а також Порядку 
добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
кадрів для Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України, та 
вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, 
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
15.04.2016 № 315 у (редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України 
від 08.05.2018 № 383), Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, закладах 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом 



 
 

 

МВС України від 28.11.2017 № 963, (у редакції наказу Міністерства 
внутрішніх справ України від 24.11.2021 № 849), Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261.  

Затверджені правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) 
Університету діють протягом календарного року.  

 
ІІ. Вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання 

 
1. До аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка для 

здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії на конкурсній основі 
приймаються: 

- на денну форму навчання за державним замовленням особи 
середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста), та цивільні особи, які працюють на 
підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління 
МВС або Національної поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

- на денну та заочну форму навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб (за контрактом) – особи, які мають вищу освіту і освітній 
ступінь «магістр» чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за 
обраною спеціальністю.  

Термін навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) – 4 роки. 
3. Особа, які раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним 

замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має 
право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) за державним 
замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її 
підготовку.  

 
ІІІ. Порядок добору кандидатів на навчання, прийому заяв та 

документів 
 

1. Добір кандидатів на навчання до аспірантури (ад’юнктури) та 
докторантури за держаним замовленням, відповідно до плану-рознарядки 
Міністерства внутрішніх справ України, здійснюють комплектуючі органи, 
які в установленому порядку оформлюють особові справи. 

2. До особової справи кандидата на вступ до аспірантури (ад’юнктури) 
на денну форму за державним замовленням долучаються: 

- заява (рапорт) із зазначенням форми навчання, наукового напряму та 
профільної кафедри (лабораторії, відділу); 

- автобіографія, написана власноруч; 
- анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч; 
- висновок про направлення на навчання (для працівників); 
- висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб); 



 
 

 

- список опублікованих наукових праць і винаходів (кандидати на 
навчання, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають 
наукові доповіді (реферати) з обраного ними наукового напряму); 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється 
вступ, і копія додатка до нього; 

- шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 
З х 4 см без куточка); 

- довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 
(для осіб, яким його надано). 

3. Особи, які бажають здобувати ступінь вищої освіти доктора 
філософії на денній або заочній формі навчання за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб (за контрактом) для формування особової справи 
кандидата на навчання в аспірантурі особисто подають до аспірантури 
Університету: 

- заяву в паперовій формі із зазначенням наукового напряму та 
профільної кафедри;  

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, 
в якій вступник до аспірантури навчається або працює;  

- чотири кольорові фотокартки 3×4;  
- список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). 

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові 
доповіді (реферати) з обраного ними наукового напряму;  

- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу 
освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
та додатку до нього;  

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;  
- копію військового квитка або посвідчення про приписку (для 

військовозобов’язаних);  
- рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти/наукової установи (за 

наявності);  
- засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови 

(за наявності); 
- папку для паперів на зав’язках. 
4. Кандидат на навчання подає до аспірантури (ад’юнктури) витяг з 

протоколу засідання відповідної кафедри (іншого підрозділу) ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка про рекомендацію вступу до аспірантури. 

5. Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, 
виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних 
випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника 
здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та 
прийняття Вченою радою Університету рішення про визнання його диплома. 

6. Особові справи кандидатів на навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) за 
державним замовленням не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку 



 
 

 

прийому документів кандидатів на навчання, визначених у правилах прийому 
до ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка надсилаються до Університету. 

7. Документи кандидатів на навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) та, які 
надійшли до Університету з порушенням зазначених вимог, повертаються до 
комплектуючих органів. 

 
IV. Строки прийому заяв та документів 

 
Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування осіб на навчання до аспірантури (ад’юнктури) здійснюються в 
такі строки: 

Денна та заочна форма навчання в аспірантурі  
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Прийом заяв та документів 16 серпня – 18 вересня  
2022 року 

Проведення вступних іспитів 19 вересня – 24 вересня  
2022 року 

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників 25 вересня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування 27 вересня 2022 року 

Зарахування на навчання 28 вересня 2022 року 

У разі наявності вакантних місць у межах ліцензійного обсягу, може 
бути оголошений додатковий набір на навчання до аспірантури (ад’юнктури) 
та докторантури ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка з поданням документів у строк 
з 01 жовтня до 01 листопада 2022 року та подальшим проведенням вступних 
випробувань за додатково погодженим графіком. 

 
V. Порядок проведення вступних випробувань 

 
1. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) проводять 

предметні комісії, склад яких затверджує ректор ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка. 

2. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня вищої 
освіти доктора філософії складаються зі вступного іспиту з: 

- з наукового напряму у формі тестування; 
- іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, у формі усного іспиту. 
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language 
Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не 
нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 



 
 

 

аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не 
нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 
аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF 
або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з 
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені 
сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови 
з найвищим балом. 

Вступник до ад’юнктури, який підтвердив свій рівень знання 
англійської, німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 
(Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

- додаткового іспиту (для вступників, які вступають до аспірантури 
(ад’юнктури) з іншої спеціальності ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра 
(спеціаліста), у формі тестування.  

3. Вага кожного вступного випробування визначається Приймальною 
комісією. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні 
випробування. 

4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 
балами нижче за встановлений Правилами прийому мінімальний рівень, а 
також особи, які забрали документи після дати завершення прийому 
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному 
відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань заборонене. 
5. Апеляції на вступні іспити розглядає апеляційна комісія 

Університету. 
6. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури 

(ад’юнктури) Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника 
про зарахування або відмову в зарахуванні його до аспірантури (ад’юнктури), 
про що вступникові повідомляється у п’ятиденний строк з дня прийняття 
Приймальною комісією відповідного рішення. 

7. Рішення Приймальної комісії є підставою для видання ректором 
наказу про зарахування до аспірантури (ад’юнктури).  

Підготовка фахівців на денній формі навчання за кошти державного 
бюджету в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка проводиться на підставі контракту 
про здобуття освіти, який укладається між: 

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, МВС України та особою, яка навчається, 
– для МВС України; 

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, територіальним органом поліції та 
особою, яка навчається, – для Національної поліції України. 



 
 

 

Особи, які зараховані на навчання до аспірантури на денну (заочну) 
форму навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, 
укладають з Університетом договори про підготовку в аспірантурі. У разі 
якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу 
про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. 
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

8. Оплата праці осіб, залучених з інших установ, організацій або ЗВО 
для проведення консультацій та приймання вступних іспитів з дисциплін, що 
визначають відповідні компетенції, здійснюється згідно із законодавством 
України. 

9. Ад’юнкти, які успішно закінчили навчання в ад’юнктурі, 
працевлаштовуються згідно з протоколом персонального розподілу. 

Успішним закінченням ад’юнктури (аспірантури) вважається захист 
дисертації або прийняття її до захисту спеціалізованою вченою радою. 

10. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, а також 
наукові доповіді (реферати) з обраного наукового напряму, подані разом із 
документами, необхідними для вступу на навчання в аспірантурі 
(ад’юнктурі), зарахованих на навчання, а також не прийнятих на навчання, 
зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що 
складається акт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Додаток 2 
до Правил прийому на навчання 
до Луганського державного 
університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка у 2022 році 

 
 
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для 

здобуття ступеня доктор філософії на основі освітнього ступеня магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, денна та заочна форма 
здобуття освіти) 

 

Спеціальність Складові конкурсного 
балу Вагові коефіцієнти 

Мінімальні 
показники для участі 

у конкурсі 

081 Право 

Фаховий іспит за 
програмою 
спеціальності 

0,7 100 

Іноземна мова 0,3 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Додаток 3 
до Правил прийому на навчання до 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 2022 році 

Строки прийому особових (навчальних справ, заяв і документів, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання 

1. Для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 
Етапи вступної кампанії Термін виконання 

етапів 
Закінчення прийому особових справ  14 серпня 2022 року 

Реєстрація кандидатів на навчання 14 серпня 2022 року 
Проведення Університетом вступних 

іспитів (з фізичної підготовленості), 
індивідуальних усних співбесід 

15 – 20 серпня 2022 року 

Оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування за результатами 
позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди 
з повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або місцевого бюджету 

не пізніше  
21 серпня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування на місця 
державного замовлення, включаючи подання 
письмової заяви про виключення заяв на інші 
місця державного (регіонального) замовлення 

не пізніше  
21 серпня 2022 року 

Зарахування вступників на місця 
державного замовлення 

не пізніше 18:00 
22 серпня 2022 року 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за 
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб 

до початку навчальних 
занять за погодженням з 

Міністерством 
внутрішніх справ України 

 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

Етапи вступної кампанії Термін 
виконання етапів Початок прийому документів 05 серпня 2022 року 

Закінчення прийому навчальних справ 04 вересня 2022 року 

Реєстрація кандидатів на навчання 04 вересня 2022 року 
Проведення вступних іспитів, творчого 

конкурсу 
05-10 вересня 2022 року 

Оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування  

11 вересня 2022 року 



 
 

 

Виконання вимог до зарахування 11 вересня 2022 року 
Зарахування вступників 12 вересня 2022 року 

 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ 

Етапи вступної кампанії Термін виконання 
етапів 

Початок реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних документів 

з 01 липня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 
Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі індивідуальної усної 
співбесіди, творчих конкурсів 

о 18:00 
08 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, для осіб, які вступають за результатами 
національного мультипредметного теста, а також 
творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 
липня 

 
 

o 18:00 
23 серпня 2022 року 

Проведення Університетом індивідуальних 
усних співбесід та творчого конкурсу 

09-16 серпня 2022 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для 
вступників, які вступають на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 
фіксовані конкурсні пропозиції 

не раніше 18:00 
02 вересня 2022 року 

 

Виконання вимог до зарахування  не пізніше 
28 вересня 2022 року 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти 

не пізніше закінчення 
табірного збору 

Зарахування вступників не пізніше 
30 вересня 2022  

 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ 

Етапи вступної кампанії Термін виконання етапів 
Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів 

з 01 липня 2022  

Початок прийому заяв та 
документів 

1 етап-29 липня 2022  
2 етап-28 серпня 2022 
3 етап-26 вересня 2022  



 
 

 

Закінчення прийому заяв та 
документів  

1 етап-27 серпня 2022  
2 етап-25 вересня 2022  
3 етап-25 жовтня 2022 

Проведення Університетом 
індивідуальних усних співбесід та 
творчого конкурсу 

1 етап-29-31 серпня 2022  
2 етап-27-29 вересня 2022  
3 етап-27-29 жовтня 2022  

 Оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

1 етап-05 вересня 2022  
2 етап-04 жовтня 2022  

3 етап-03 листопада 2022  
Виконання вступниками вимог до 

зарахування 
1 етап-до 08 вересня 2022  
2 етап-до 08 жовтня 2022  

3 етап-до 08 листопада 2022 
Зарахування вступників  1 етап-до 11 вересня 2022  

2 етап-до 11 жовтня 2022  
3 етап-до 30 листопада 2022  

 
2. Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра. 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ 
Етапи вступної кампанії Термін виконання 

етапів 
Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 
з 01 липня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 
Закінчення прийому заяв та документів  
 

o 18:00 
23 серпня 2022 року 

Проведення Університетом індивідуальних 
усних співбесід та творчого конкурсу 

25-29 серпня 2022 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для 
вступників, які вступають на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 
фіксовані конкурсні пропозиції 

не раніше 18:00 
07 вересня 2022 року 

 

Виконання вимог до зарахування  не пізніше 
28 вересня 2022 року 

Зарахування вступників не пізніше 
30 вересня 2022 року 

 
3.Для вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, для 
здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право». 



 
 

 

 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ  

Етапи вступної кампанії Термін виконання 
етапів 

Початок реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних документів 

з 01 липня 2022 

Початок прийому заяв та документів 1 етап-29 липня 2022 
2 етап-28 серпня 2022 

 Закінчення прийому заяв та документів  
 

1 етап-o 18:00 
23 серпня 2022 року 

2 етап-25 вересня 2022 
Проведення Університетом індивідуальних 

усних співбесід та творчого конкурсу 
1 етап-25-29 серпня 2022 

2 етап-27-29 вересня 
2022 

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

1 етап-до 18.00 
07 вересня 2022 року 

2 етап-до 18.00 
04 жовтня 2022 року 

 Виконання вимог вступниками до 
зарахування  

1 етап-не пізніше 
28 вересня 2022 року 

2 етап-не пізніше 
08 жовтня 2022 року 

 Зарахування вступників 1 етап-не пізніше 
30 вересня 2022 року 

2 етап-не пізніше 
11жовтня 2022 

  
4. Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» 
 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  
 081 «ПРАВО» ЗА КОНТРАКТОМ 

Етапи вступної кампанії Терміни виконання етапів 
Реєстрація для складання 

магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського 
комплексного тесту 

 

27 червня – 18.00 18 липня 
2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів 

01 серпня 2022 року 

Основна сесія магістерського 
комплексного тесту 

з 10 серпня до 17 серпня 2022 
року за графіком, затвердженим 

Українським центром оцінювання 
якості освіти 



 
 

 

Додаткова сесія магістерського 
комплексного тесту 

у період з 07 вересня до 10 
вересня за графіком, 

затвердженим Українським 
центром оцінювання якості освіти 

Спеціально організована сесія 
магістерського комплексного тесту 

у терміни, встановлені 
Міністерством освіти і науки 

України 

Прийом заяв та документів для 
осіб, які вступають на основі результатів 
магістерського комплексного тесту або 
тільки фахового іспиту в закладі освіти 

1 етап 
з 16 серпня і закінчується 

о 18:00 15 вересня 2022 року 
2 етап 

з 30 вересня і закінчується не 
пізніше 20 дня після проведення 

спеціально організованої сесії 
магістерського комплексного 

тесту 
Проведення фахового іспиту в 

Університеті замість магістерського 
комплексного тесту 

1 етап 
з 25 до 31 серпня 2022 року 

2 етап 
на 25 день після проведення 

спеціально організованої сесії 
магістерського комплексного 

тесту 
Рекомендації для зарахування 1 етап 

не пізніше ніж 20 вересня 2022 
року 

2 етап 
не пізніше ніж 

21 листопада 2022 року 
Вимоги Правил прийому для 

зарахування мають бути виконані 
1 етап 

до 18:00 24 вересня 2022 року 
2 етап 

до 25 листопада 2022 року 
Видання наказу про зарахування 1 етап 

до 25 вересня 2022 року 
2 етап 

до 30 листопада 2022 року 
 

 
 
 



 
 

 

5.Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Етапи вступної кампанії Терміни виконання етапів 
Прийом заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі результатів 
фахового іспиту в закладі освіти 

1 етап 
з 16 -25 серпня 2022 року 

2 етап 
з 30 вересня і закінчується не 

пізніше 20 дня після проведення 
спеціально організованої сесії 

магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського 

комплексного тесту 

Проведення фахових іспитів в 
Університеті  

1 етап 
з 26 до 31 серпня 2022 року 

2 етап 
на 25 день після проведення 

спеціально організованої сесії 
магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 
комплексного тесту  

Рекомендації для зарахування 1 етап 
не пізніше ніж 10 вересня 2022 

року 
2 етап 

не пізніше ніж 
21 листопада 2022 року 

Вимоги Правил прийому для 
зарахування мають бути виконані 

1 етап 
до 18:00 14 вересня 2022 року 

2 етап 
до 25 листопада 2022 року 

Зарахування вступників за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб 

1 етап 
до 15 вересня 2022 року 

2 етап 
до 30 листопада 2022 року 

 
 
 



 
 

 

6.Для вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за державним 
замовленням. 

 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО 

СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Етапи вступної кампанії Заочна форми навчання 
Початок прийому документів 16 серпня 2022 року 
Закінчення прийому особових 

(навчальних) справ кандидатів 
19 серпня 2022 року 

Реєстрація кандидатів на навчання 20 серпня 2022 року 
Проведення фахового іспиту 21-26 серпня 2022 року 
Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників  
27 серпня 2022 року 

Видання наказу про зарахування 28 серпня 2022 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Додаток 4 
до Правил прийому на навчання 
до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 
2022 році 

 
Шифр та 

найменування 
галузі 

Код та 
найменування 

напряму 
підготовки 

(спеціальності) 

Освітньо- 
професійна 
програма 

Ліцензований обсяг 

БАКАЛАВР 
08 

Право 
081 

Право 
Право 760 

26 
Цивільна безпека 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 
діяльність 

 
540 

МАГІСТР 
08 

Право 
081 

Право 
Право 120 

26 
Цивільна безпека 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 
діяльність 

 
100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Додаток 5 
до Правил прийому на навчання 
до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 
2022 році 
 

 
Форми та порядок проведення вступних випробувань  

для здобуття вищої освіти в Луганському державному університеті 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2022 році,  

критерії їх оцінювання 
 
І. Форми проведення вступних випробувань 

 
1. Вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди, 

творчого конкурсу, фахове вступне випробування (основи правознавства), 
фаховий іспит проводяться в усній формі. 

2. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання 
визначається за результатами трьох контрольних вправ: 

1) комплексна силова вправа – сила; 
2) біг на 100 метрів – швидкість; 
 

 
ІІ. Порядок проведення вступних випробувань 
 

1. Для проведення вступних випробувань з урахуванням цих 
Правил розробляються програми вступних випробувань, які затверджуються 
на засіданні приймальної комісії. На підставі програм готуються білети, які 
підписує голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії. 

2. Кожен з варіантів білетів для проведення іспиту розробляється в 
єдиному примірнику і запечатується в конверт. 

3. Конверти з білетами, а також перераховані примірники після 
тиражування зберігаються в службовому сейфі відповідального секретаря 
приймальної комісії, опечатаному печаткою приймальної комісії 
університету. 

4. У день проведення іспиту відповідальний секретар приймальної 
комісії передає примірники білетів (тем) безпосередньо в аудиторіях 
представникам комісії, які проводитимуть іспит. 

5. Бланки аркушів співбесіди, усної та письмової відповідей, а 
також титульні аркуші зі штампом приймальної комісії університету 
зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх 
голові відповідної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед 
початком іспиту. 

6. На вступних випробуваннях має бути забезпечено спокійну та 
доброзичливу атмосферу, а вступникам надано можливість самостійно, 
найбільш повно виявити рівень своїх знань і вмінь. 



 
 

 

7. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії до 
приміщень, у яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

8. Членам комісії під час проведення іспиту забороняється 
спілкуватися з іншими посадовими особами та громадянами, користуватися 
мобільними телефонами, іншими засобами зняття і передачі інформації. 

9. Іспит в усній формі з кожної дисципліни з кожним вступником 
проводять не менше ніж два члени комісії, яких визначає голова відповідної 
комісії згідно з розкладом у день проведення випробування. 

10. Аркуш усної відповіді після завершення вступного випробування 
підписує вступник і члени відповідної комісії. 

Аркуш усної відповіді вступник заповнює особисто. 
11. Інформація про результати іспиту в усній формі оголошується 

вступникові в день його проведення. 
12. Після завершення випробування голова комісії передає всі аркуші 

усної відповіді відповідальному секретареві приймальної комісії або його 
заступникові. 

13. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво 
та контроль за роботою членів відповідної комісії.  

14. Під час проведення вступних випробувань заборонено 
користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 
приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного 
випробування сторонніх джерел інформації (зокрема підказки) його має 
бути відсторонено від участі у випробуваннях, про що складається акт. 

15. Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, 
фахових іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж 
один рік, після чого знищуються, про що складається акт. 

 
ІІІ. Порядок проведення творчого конкурсу та вступного 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди 
 

1. Творчий конкурс та вступне випробовування у формі 
індивідуальної усної співбесіди із кандидатами на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра за державним замовленням на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 081 «Право» та 262 «Правоохоронна 
діяльність» проводиться на підставі Рекомендованого переліку питань та 
ситуаційних завдань для проведення творчого конкурсу. 

2. Творчий конкурс та вступне випробовування у формі 
індивідуальної усної співбесіди проводиться комісією, до складу якої 
входять науково-педагогічні працівники ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 
представники Національної поліції (за погодженням), зокрема Департаменту 
внутрішньої безпеки Національної поліції України, громадських організацій 
(за їх згодою). Робота комісії забезпечується за наявності не менше ніж 2/3 
від її визначеного складу. 



 
 

 

3. Під час проведення творчого конкурсу та вступного 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди має бути 
забезпечено спокійну й доброзичливу атмосферу, а вступникам надано 
можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і вмінь. 

4. Сторонні особи без дозволу комісії не допускаються до 
приміщень, у яких проводиться творчий конкурс та вступне випробовування 
у формі індивідуальної усної співбесіди. 

5. Під час проведення творчого конкурсу та вступного 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди комісія може 
проводити відеозйомку. 

6. Для проведення творчого конкурсу та вступного випробовування 
у формі індивідуальної усної співбесіди вступнику пропонується два 
питання з рекомендованого переліку та ситуаційне завдання. На підготовку 
до відповіді надається 20 хвилин. 

7. До аркуша усної відповіді кандидат на навчання записує питання 
і стислий зміст відповіді. Після закінчення творчого конкурсу та вступного 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди листок усної 
відповіді підписують кандидат і члени комісії. Аркуш усної відповіді 
вступник заповнює особисто. 

8. Під час проведення творчого конкурсу та вступного 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди не допускається 
користування електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 
комісії. У разі використання вступником під час творчого конкурсу чи 
вступного випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди 
сторонніх джерел інформації (зокрема підказки) він відсторонюється від 
участі у випробуваннях, про що складається акт, у якому члени комісії з 
проведення творчого конкурсу зазначають причину відсторонення та час. 

9. Вступники, які не з’явилися на творчий конкурс та вступне 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди без поважних 
причин у визначений за розкладом час, не допускаються до участі в 
конкурсі. За наявності поважних причин, підтверджених документально, 
вступники допускаються до складання пропущеного творчого конкурсу та 
вступного випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди з 
дозволу приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу 
проведення вступних іспитів. 

10. Перескладання творчого конкурсу та вступного випробовування 
у формі індивідуальної усної співбесіди не допускається. Вступники, знання 
яких було оцінено нижче, ніж визначена комісією та Правилами прийому 
кількість балів, що необхідна для допуску до участі в конкурсі або 
зарахування на навчання за спеціальними умовами, не допускаються до 
подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі. 

 
 
 



 
 

 

IV. Порядок проведення іспиту із фізичної підготовки 
 

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання 
здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом ректора. До 
складу комісії залучаються працівники органів поліції, закладів, установ 
МВС України, за необхідності – фахівці із фізичної підготовки інших органів 
виконавчої влади, закладів, установ, організацій (за згодою). 
Час і місце проведення іспиту із фізичної підготовки визначається розкладом, 
який затверджує голова приймальної комісії. 

Вступникам заздалегідь повідомляються правила та порядок 
проведення іспиту із фізичної підготовки, а також надається час (не менше 15 
хвилин) для самостійної розминки перед виконанням кожної вправи. 
Можливе проведення розминки в складі групи під керівництвом члена 
комісії. 

2.  Кандидати виконують вправи виключно в спортивній формі 
одягу та взутті за сезоном. 

Нормативи вправ із фізичної підготовленості визначені в додатку 8 до 
цих Правил. 

Під час проведення іспиту із фізичної підготовки за необхідності 
може бути застосовано відеофіксацію. 

3. До іспиту із фізичної підготовки допускаються особи з числа 
кандидатів на навчання, які пройшли реєстрацію та надали сертифікати 
відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України та Правил 
прийому. У разі захворювання (підтвердженого відповідним документом) 
вступник звільняється від складання іспиту із фізичної підготовки до часу 
одужання, але не пізніше ніж до останнього дня проведення іспиту із 
фізичної підготовки. 

4. Вправи з визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів 
виконуються протягом одного дня: комплексна силова вправа та біг на 100 
метрів. 

5. Кандидату для виконання контрольної вправи надається одна 
спроба. Виконання вправи повторно з метою покращення результату не 
допускається. В окремих випадках, коли вправу не було виконано через 
обставини, що не залежать від кандидата, голова комісії може дозволити 
виконання вправи повторно. 

Іспит із фізичної підготовки проводиться за обов’язкової присутності 
медичних працівників. 

У разі погіршення стану здоров’я під час виконання контрольних 
вправ кандидат на навчання негайно зобов’язаний повідомити про це членів 
предметної екзаменаційної комісії та медичних працівників, які зобов’язані 
організувати надання йому невідкладної медичної допомоги. 

6. Умови і порядок виконання контрольних вправ з визначення 
рівня фізичної підготовленості 

 
 



 
 

 

6.1. Комплексна силова вправа 
 

1. Для виконання вправи необхідно мати секундомір і рівний 
майданчик (гімнастичний мат). Вправа також може проводитися із 
застосуванням контактної платформи заввишки п’ять сантиметрів. Час 
виконання вправи – 1 хвилина. 

2. За командою «Вправу починай!» перші 30 секунд учасник 
тестування з вихідного положення лежачи на спині виконує максимально 
можливу кількість піднімання тулуба в «сід», руки за головою, пальці 
зчеплені в «замок», лопатки торкаються поверхні, ноги зігнуті в колінах під 
прямим кутом, ступні притиснуті партнером до підлоги. Через 30 секунд за 
командою «Час!» кандидат приймає вихідне положення упору лежачи на 
поверхні (руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж 
45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в 
підлогу без опори) та без паузи для відпочинку виконує протягом 
подальших 30 секунд максимально можливу кількість згинань і розгинань 
рук до команди «Стій!». Згинаючи руки, кандидат обов’язково торкається 
грудьми поверхні або контактної платформи, розгинаючи руки в ліктьових 
суглобах, повертається у вихідне положення. 

3. 3. Результатом виконання вправи є загальна кількість піднімання 
тулуба в «сід» та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину. 

4. Спроба не зараховується в разі: 
під час виконання першої частини вправи: відсутності торкання 

ліктями стегон (колін); відсутності торкання лопатками поверхні; зміщення 
таза; 

якщо пальці розімкнуті із «замка»; 
під час виконання другої частини вправи: торкання поверхні 

колінами, стегнами, тазом; порушення прямої лінії «плечі – тулуб – ноги»; 
відсутності фіксації тіла у вихідному положенні; відсутності торкання 
грудьми поверхні; почергового розгинання рук; 

розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів. 
 

6.2. Контрольна вправа з бігу на 100 метрів 
 

1. Для виконання вправ необхідно мати секундомір, що фіксує соті 
частки секунди, відміряну дистанцію, стартовий прапорець (стартовий 
пістолет). Вихідне положення – високий чи низький старт. 

2. Контрольна вправа виконується на бігових доріжках стадіону або 
на іншій рівній місцевості, яка підготовлена для безпечного виконання 
вправ і дозволяє об’єктивно визначити результати. Вправа з бігу на 100 
метрів проводиться виключно на біговій доріжці, розділеній на окремі 
смуги. Максимальна кількість учасників забігу на 100 метрів становить 
чотири особи.  

3. Під час виконання контрольної вправи з бігу на 100 метрів 
учасники тестування за командою «На старт!» стають на стартову лінію і 



 
 

 

зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» вони повинні 
якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед 
фінішем. 

4. Результатом виконання вправ з бігу є час із точністю до десятої 
частки секунди на 100 метрів. 

 
V. Критерії оцінювання 
 

1. Результати вступних випробувань, оцінка рівня фізичної 
підготовленості, творчого конкурсу та вступного випробовування у формі 
індивідуальної усної співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

2. Підсумкова оцінка творчого конкурсу та вступного 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди за кожний окремий 
блок питань із рекомендованого переліку (перший чи другий), а також 
ситуаційне завдання розраховується як середнє арифметичне оцінок, 
виставлених кожним членом комісії в межах від 100 до 200 балів. 

3. Загальний бал за творчий конкурс та вступного випробовування у 
формі індивідуальної усної співбесіди розраховується як середнє 
арифметичне підсумкових оцінок, виставлених членами комісії за два блоки 
питань із рекомендованого переліку та ситуаційного завдання. 

4. Загальний бал оцінки рівня фізичної підготовленості 
розраховується як середнє арифметичне підсумкових оцінок, виставлених 
членами комісії за виконання кожної вправи. 

Нормативами визначається граничний результат, за який 
виставляється той чи інший бал. У разі якщо результат виконання хоча б 
однієї вправи менше за 100 балів (за шкалою оцінювання від 100 до 200 
балів), загальний бал оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється 
«не склав». 

5. Результати й кількість балів за виконання кожної вправи, 
загальний бал, одержаний під час іспиту із фізичної підготовки, загальний  
бал, одержаний під час індивідуальної усної співбесіди творчого конкурсу, 
заносяться до відомості й аркуша результатів вступного випробування. 

6. Загальний бал множиться на відповідний ваговий коефіцієнт і 
враховується під час розрахунку конкурсного бала вступника. До 0,50 бала 
округлюються в менший бік, а з 0,51 – у більший. 

7. Кандидати на навчання, знання яких за результатами творчого 
конкурсу та вступного випробовування у формі індивідуальної усної 
співбесіди оцінено нижче ніж 100 балів, загальна оцінка за виконання 
контрольних вправ оцінена як «не склав», не допускаються до подальшої 
участі в конкурсному доборі. 

8. Конкурсний бал для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти та на основі ступеня (рівня) вищої освіти не нижче 
бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня 
бакалавра не може бути менше ніж 100 балів (для вступників на основі 



 
 

 

повної загальної середньої освіти при вступі на спеціальність 081 «Право» – 
конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів).  

9. Критерії оцінювання вступного випробовування у формі 
індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (прохідний бал – 100 
балів); Фахового випробування( основи правознавства) для здобуття 
ступеня бакалавра на основі ступеня (рівня) вищої освіти не нижче 
бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (прохідний бал – 100 балів); 
Фахового іспиту для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (рівня) 
вищої освіти не нижче бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю 
(прохідний бал – 100 балів). 

 
10. Критерії оцінювання фахового випробування( Основи 

правознавства) 
 

Оцінка Критерії оцінювання 
190–200 балів 

(відмінно) 
Ставиться за ґрунтовне знання матеріалу в установленому 
обсязі, уміння правильно та швидко вирішувати 
теоретичні питання. Вступник володіє глибокими 
знаннями, надає достатньо аргументовану відповідь на 
поставлені питання, демонструє знання нормативних актів 
із запропонованої тематики 

189–141 бал 
(добре) 

Ставиться за вияв вступником повних знань, успішне 
вирішення теоретичних питань. Вступник  вільно володіє 
матеріалом, намагається аналізувати й систематизувати 
інформацію, застосовувати загальновідомі докази у 
власній аргументації, надає повну відповідь на поставлені 
питання, демонструє засвоєння основних нормативних 
актів із запропонованої тематики, але у відповіді 
вступника наявні незначні помилки 

140–100 балів 
(задовільно) 

Ставиться за вияв знань основного матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання, поверхову 
обізнаність щодо нормативних актів із запропонованої 
тематики. Відповідь вступника правильна, але 
недостатньо осмислена, у ній наявні численні помилки 

99–0 балів 
(100–0 балів) 

(незадовільно) 

Ставиться за недостатній для подальшого навчання вияв 
знань під час відтворення основного програмного 
матеріалу, допущення принципових помилок у вирішенні 
теоретичних питань. Вступник фрагментарно відтворює 
незначну частину матеріалу, не може зрозуміло 
сформулювати відповіді на поставлені питання 

 
 
 



 
 

 

11. Критерії оцінювання творчого конкурсу та вступного 
випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди  

(прохідний бал – 100 балів) 
 

Оцінка Критерії оцінювання 
190–200 балів 

(відмінно) 
Ставиться за ґрунтовне знання матеріалу в установленому 
обсязі, уміння правильно та швидко вирішувати 
теоретичні питання та розв’язувати ситуаційні завдання. 
Вступник володіє глибокими знаннями, здатний 
застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, критично 
оцінює окремі факти, явища та ідеї, надає достатньо 
аргументовану відповідь на поставлені питання, 
демонструє знання нормативних актів з тематики, що 
пропонується для творчого конкурсу, усвідомлення 
майбутньої фахової та власної відповідальності, бажання й 
готовність працювати в складних умовах, захищати права 
та свободи громадян 

189–141 бал 
(добре) 

Ставиться за вияв вступником повних знань, успішне 
вирішення теоретичних питань та розв’язання 
ситуативних завдань. Вступник вільно володіє матеріалом, 
намагається аналізувати й систематизувати інформацію, 
застосовувати загальновідомі докази у власній 
аргументації, надає повну відповідь на поставлені 
питання, демонструє засвоєння основних нормативних 
актів із тематики, запропонованої до творчого конкурсу, 
усвідомлення майбутньої фахової та власної 
відповідальності, бажання та готовність працювати в 
складних умовах, захищати права і свободи громадян. Але 
у відповіді вступника наявні незначні помилки 

140–100 балів 
(140–100 

балів) (задовільно) 

Ставиться за вияв знань основного матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої 
професійної діяльності, поверхову обізнаність щодо 
нормативних актів з тематики, запропонованої до 
творчого конкурсу, недостатнє розуміння майбутньої 
професії та своєї відповідальності як майбутнього 
працівника. Відповідь вступника правильна, але 
недостатньо осмислена. У відповіді наявні значні помилки 



 
 

 

99–0 балів 
(100–0 балів) 

(незадовільно) 

Ставиться за недостатній для подальшого навчання і 
майбутньої професійної діяльності вияв знань під час 
відтворення основного програмного матеріалу, допущення 
принципових помилок у вирішенні теоретичних питань та 
розв’язанні ситуаційних завдань. Вступник фрагментарно 
відтворює незначну частину матеріалу, не може зрозуміло 
сформулювати відповіді на поставлені питання, не 
усвідомлює власної ролі й відповідальності, яких 
вимагатиме професійна діяльність за обраною 
спеціальністю 

 
12. Критерії оцінювання фахового іспиту (прохідний бал – 100 балів) 
 

Оцінка Критерії оцінювання 
190–200 балів 

(відмінно) 
Ставиться за ґрунтовне знання матеріалу в 
установленому обсязі, уміння правильно та швидко 
вирішувати теоретичні питання. Вступник володіє 
глибокими знаннями, надає достатньо аргументовану 
відповідь на поставлені питання, демонструє знання 
нормативних актів із запропонованої тематики 

189–141 бал (добре) Ставиться за вияв вступником повних знань, успішне 
вирішення теоретичних питань. Вступник  вільно 
володіє матеріалом, намагається аналізувати й 
систематизувати інформацію, застосовувати 
загальновідомі докази у власній аргументації, надає 
повну відповідь на поставлені питання, демонструє 
засвоєння основних нормативних актів із 
запропонованої тематики, але у відповіді вступника 
наявні незначні помилки 

140–100 балів 
(задовільно) 

Ставиться за вияв знань основного матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання, поверхову 
обізнаність щодо нормативних актів із 
запропонованої тематики. Відповідь вступника 
правильна, але недостатньо осмислена, у відповіді 
наявні значні помилки 

99–0 балів 
(100–0 балів) 

(незадовільно) 

Ставиться за недостатній для подальшого навчання 
вияв знань під час відтворення основного 
програмного матеріалу, допущення принципових 
помилок у вирішенні теоретичних питань. Вступник 
фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, 
не може зрозуміло сформулювати відповіді на 
поставлені питання 

 
 



 
 

 

13. Критерії оцінювання вступних випробувань, які містять блок 
питань з іноземної мови: для здобуття ступеня бакалавра  

(прохідний бал – 100 балів); 
 

Оцінка Критерії оцінювання 
190–200 балів 

(відмінно) 
Вступник дає повну і розгорнуту відповідь на питання 
білету. Його відповіді свідчать про розуміння 
навчального матеріалу на рівні аналізу 
закономірностей, характеризується логічністю і 
послідовністю суджень. Вступник без помилок 
висвітлює конкретно визначені комунікативні 
ситуації, уміє дати чітку, логічну та послідовну 
характеристику певній події, предмету чи явищу, 
володіє необхідними навичками мовленнєвої 
компетенції (правильна й чітка вимова, багатий 
лексичний матеріал, правильні граматичні й 
синтаксичні конструкції) 
 

 189–141 бал (добре) У відповідях на питання білета допускаються деякі 
неточності або помилки непринципового характеру. 
Вступник намагається висловити власну думку, 
розуміє основні граматичні правила та вміє пояснити 
їх застосування на практиці, володіє правилами 
мовленнєвої компетенції (правильна й чітка вимова, 
багатий лексичний матеріал, правильні граматичні й 
синтаксичні конструкції) 

140–100 балів 
(140–100 

бали)* (задовільно) 

Відповіді на питання білета мають фрагментарний 
характер, знання відтворюються на рівні 
запам’ятовування. Вступник поверхово володіє 
вмінням розмірковувати, його відповіді 
супроводжуються другорядними міркуваннями, які 
інколи безпосередньо не стосуються змісту запитання 

99–0 балів 
(100–0 балів) 

(незадовільно) 

Вступник не усвідомлює змісту питання білета, його 
відповідь безпосереднього не стосується поставленого 
питання. Зовсім не сформоване вміння міркувати, не 
розуміє основні граматичні правила, не може дати 
визначення основних мовних явищ, частково володіє 
навичками мовленнєвої компетенції, його знання 
загалом мають несистемний характер 

 
 



 
 

 

Додаток 6 
до Правил прийому на навчання 
до ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка в 2022 році 
 

Перелік конкурсних предметів для вступу на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  

 
ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (денна форма здобуття освіти) 

Спеціальність ОС 
«Бакалавр» Спеціалізація/Освітня 

програма 
Перелік конкурсних предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів) 
Вагові 

коефіцієнти 

Мінімальна кількість 
балів за один предмет 
конкурсного відбору код назва 

За кошти фізичних та юридичних осіб 

081 «Право»* Право 
Українська мова 0,35 100 
Математика 0,25 100 
Історія України 0,4 100 

262 «Правоохоронна 
діяльність» Правоохоронна діяльність 

Мотиваційний лист - - 
Вступне випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди (за програмою творчого 
конкурсу зі спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність») або результати НМТ, ЗНО 

1,0 100 

За державним замовленням 

081 «Право»** Право (поліцейські) 

Оцінка рівня фізичної підготовленості  0,5 100 
Вступне випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди (за програмою творчого 
конкурсу зі спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність») або результати НМТ, ЗНО 

0,5 100 

262 «Правоохоронна 
діяльність»** 

Правоохоронна діяльність 
(поліцейські) 

Оцінка рівня фізичної підготовленості  0,5 100 
Вступне випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди (за програмою творчого 
конкурсу зі спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність») або результати НМТ, ЗНО 

0,5 100 

* конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 081 «Право» повинен складати  не 
менше 140 б. 
** конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 262 «Правоохоронна діяльність» (за державним 
замовленням) у 2022 році повинен складати не менше 125 б. 



 
 

 

ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (заочна форма здобуття освіти) 

 
Спеціальність ОС 

«Бакалавр» Спеціалізація/Освітня 
програма 

Перелік конкурсних предметів (вступних 
іспитів, творчих конкурсів) 

Вагові 
коефіцієнти 

Мінімальна кількість 
балів за один предмет 
конкурсного відбору код Назва 

081 «Право»* Право (на основі повної загальної 
середньої освіти) 

Українська мова 0,35 100 
Математика 0,25 100 
Історія України 0,4 100 

081 «Право»* 
Право (на основі ОС «молодшого 
бакалавра», ОКР «Молодшого 
спеціаліста») 

Українська мова 0,5 100 

Математика** 0,5 100 

262 «Правоохоронна 
діяльність» 

Правоохоронна діяльність (на 
основі повної загальної середньої 
освіти) 

Мотиваційний лист - - 
Вступне випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди (за програмою творчого 
конкурсу зі спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність») або результати НМТ, ЗНО 

1,0 100 

262 «Правоохоронна 
діяльність» 

Правоохоронна діяльність 
(поліцейські) Творчий конкурс 1,0 100 

 
* конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 081 «Право» повинен складати  не 
менше 140 б. 
 
** ЗНО на вибір вступника (історія України, іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія, або математика) 

ОС «Бакалавр» на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю  
(заочна форма здобуття освіти) 

 
Спеціальності/ інші спеціальності 
ОС бакалавра, ОКР спеціаліста, 

ОС магістра 

Спеціальності ОС Бакалавр 
Освітня програма 

Перелік конкурсних предметів 
(сертифікатів ЗНО, вступних 

випробувань, фахових іспитів) 

Мінімальна кількість балів за 
один предмет конкурсного 

відбору код Назва 

На основі ступеня вищої освіти 
здобутого за іншою спеціальністю 081 Право Право  Основи правознавства 100 



 
 

 

ОС «Магістр» на основі ступеня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (за державним 
замовленням) 

 
Спеціальність ОС 

«Бакалавр» Спеціалізація/Освітня 
програма 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, 
творчих конкурсів) 

Вагові 
коефіцієнти 

Мінімальна кількість 
балів за один предмет 
конкурсного відбору код назва 

081 «Право» Право Фаховий іспит або результати МКТ*  1,0 100 

262 «Правоохоронна 
діяльність» 

Правоохоронна 
діяльність Фаховий іспит** 1,0 100 

* поліцейські мають право на вступ для здобуття ОС «Магістр» за фаховими іспитами у закладі вищої освіти відповідно до вимог наказу МВС № 315 від 
15.04.2016 року. 
** фаховий іспит, складається із розділів перевірки здобутих компетентностей та іноземної мови 
ОС «Магістр» на основі ступеня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (за кошти фізичних 

та юридичних осіб) 
 

Спеціальність ОС 
«Бакалавр» Спеціалізація/Освітня 

програма 
Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 
Вагові 

коефіцієнти 

Мінімальна кількість 
балів за один предмет 
конкурсного відбору код назва 

081 «Право» Право Магістерський комплексний тест*** 1,0 100 

262 «Правоохоронна 
діяльність» 

Правоохоронна 
діяльність Фаховий вступний іспит**** 1,0 100 

*** військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-
виконавчої служби (у разі наявності підтверджувальних документів) під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб до 
вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти беруть 
участь у конкурсному відборі за результатами тільки фахового іспиту (відповідно до п.10, розділу VIII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 
році). 
**** фаховий іспит, складається із розділів перевірки здобутих компетентностей та іноземної мови 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Додаток 7 
до Правил прийому на навчання 
до ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка в 2022 році 
 
 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання  
та нормативні терміни навчання 

 
Вид 

пропозиції 
Назва конкурсної 

пропозиції 
Освітній 
ступінь 

Вступ на 
основі 

Форма 
навчання 

 
Курс 

 
Спеціальність 

 
Спеціалізація 

Освітня 
програма 

Термін 
навчання 

Бакалавр, денна форма, 1 курс, на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) 
 

Закрита 
Бакалавр Денна 1 

курс Право 
 

Бакалавр 
 

ПЗСО 
 

Денна 
 

1 
 

081 Право 
   

4 р. 

 
Закрита 

Бакалавр Денна 1 
курс Правоохоронна 

діяльність 

 
Бакалавр 

 
ПЗСО 

 
Денна 

 
1 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

   
3 р. 

 
Небюджетна 

Бакалавр Денна 1 
курс Право 

 
Бакалавр 

 
ПЗСО 

 
Денна 

 
1 

 
081 Право 

   
4 р. 

 
Небюджетна 

Бакалавр Денна 1 
курс Правоохоронна 

діяльність 

 
Бакалавр 

 
ПЗСО 

 
Денна 

 
1 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

   
3 р. 

Магістр, денна форма, 1 курс, на основі вищої освіти (БАК) 
Закрита Магістр Денна 1 курс 

Право 
Магістр БАК Денна 1 081 Право   1 р. 6 міс. 

Закрита Магістр Денна 1 курс 
Правоохоронна 

діяльність 

 
Магістр 

 
БАК 

 
Денна 

 
1 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

   
1 р. 6 міс. 

Небюджетна Магістр Денна 1 курс 
Право 

Магістр БАК Денна 1 081 Право   1 р. 6 міс. 

 
Небюджетна 

Магістр Денна 1 
курс 

Правоохоронна 
діяльність 

 
Магістр 

 
БАК 

 
Денна 

 
1 

 
081 Право 

   
1 р. 6 міс. 



 
 

 

Бакалавр, заочна форма, 1 курс, на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) 
 

Закрита 
Бакалавр заочна 

1 курс Право 
 

Бакалавр 
 

ПЗСО 
 

Заочна 
 

1 
 

081 Право 
   

5 р. 
 

Закрита 
Бакалавр заочна 

1 курс 
Правоохоронна 

діяльність 

 
Бакалавр 

 
ПЗСО 

 
Заочна 

 
1 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

   
3 р. 6 міс. 

 
Небюджетна 

Бакалавр заочна 
1 курс Право 

 
Бакалавр 

 
ПЗСО 

 
Заочна 

 
1 

 
081 Право 

   
5 р. 

 
Небюджетна 

Бакалавр заочна 
1 курс 

Правоохоронна 
діяльність 

 
Бакалавр 

 
ПЗСО 

 
Заочна 

 
1 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

   
3 р. 6 міс. 

Бакалавр, заочна форма, 1 курс, на основі молодшого спеціаліста (МС) або вищої освіти 
Небюджетна Бакалавр Заочна 

1 курс 
Бакалавр МС Заочна 1 081 Право   3 р. 

Бакалавр, заочна форма, 2 курс, на основі молодшого спеціаліста (МС) 
 

Небюджетна 
Бакалавр Заочна 

2 курс Право 
 

Бакалавр 
 

МС 
 

Заочна 
 

2 
 

081 Право 
   

5 
Магістр, заочна форма, 1 курс, на основі вищої освіти (БАК) 

Закрита Магістр Заочна 1 
курс Право 

Магістр БАК Заочна 1 081 Право   1 р. 6 міс. 

 
Закрита 

Магістр Заочна 1 
курс 

Правоохоронна 
діяльність 

 
Магістр 

 
БАК 

 
Заочна 

 
1 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

   
1 р. 6 міс. 

Небюджетна Магістр Заочна 1 
курс Право 

Магістр БАК Заочна 1 081 Право   1 р. 6 міс. 

Небюджетна Магістр Заочна 
1 курс 

Правоохоронна 
діяльність 

Магістр БАК Заочна 1 262 
Правоохоронна 

діяльність 

  1 р. 6 міс. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Додаток 8 
до Правил прийому на навчання 
до ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка в 2022 році 

 
ТАБЛИЦЯ 

нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО МВС 
№ з/п Контрольна вправа (тест) Нормативи, бали 

5 4 3 
Вікові групи 

16-25 26-30 16-25 26-30 16-25 26-30 
чоловіки 

1 Комплексна силова вправа (разів за 1 хв) 55 50 50 45 45 40 
2 Біг 100 м (с) 14.0 14.5 14.5 15.0 15.0 15.5 

жінки 
1 Комплексна силова вправа (разів за 1 хв) 50 45 45 40 40 35 
2 Біг 100 м (с) 14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 16.0 
 
 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 
майор поліції                                                                                                                                                                 Ігор БУР’ЯН 
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