
Університет оголошує прийом для 
підготовки фахівців із вищою осві-
тою на 2017/2018 навчальний рік: 

 
 за ступенем бакалавра (на базі 
повної загальної середньої освіти за 
державним замовленням):   
- денна форма навчання (курсанти) - 
спеціальність 081 «Право» (термін нав-

чання 4 роки), спеціальність 262 «Пра-

воохоронна діяльність» (термін нав-

чання 3 роки); 

- заочна форма навчання (з числа 

працівників Національної поліції Ук-

раїни) - спеціальність 081 «Право» 

(термін навчання 5 років), спеціальність 

262 «Правоохоронна діяльність» (тер-

мін навчання 3 роки 6 місяців); 

 за ступенем бакалавра (на базі 
повної загальної середньої освіти 
за контрактом): 
- денна форма навчання  
- спеціальність 081 «Право» (термін 

навчання 4 роки, орієнтовна вартість 

навчання 13940 грн./н.р., спеціальність 

262 «Правоохоронна діяльність» (термін 

навчання 3 роки, орієнтовна вартість 

навчання 13940 грн./н.р.; 

- заочна форма навчання  
- спеціальність 081 «Право» (термін 

навчання 4 роки 6 місяців, орієнтовна 

вартість навчання 8950 грн./н.р.), спеці-

альність 262 «Правоохоронна діяльність» 

(термін навчання 3 роки 6 місяців, орієн-

товна вартість навчання 8950 грн./н.р.); 

 за ступенем магістра: 
- за державним замовленням (з числа 

працівників Національної поліції Украї-

ни) на базі освітнього ступеня «бака-

лавр», освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» – спеціальність 081 «Право» 

та спеціальність 262 «Правоохоронна діяль-

ність» (термін навчання на денній та за-

очній формах 1 рік 6 місяців);  
- за контрактом – спеціальність 081 

«Право» (термін навчання на денній 

формі 1 рік 6 місяців, орієнтовна вар-

тість навчання 13940 грн./н.р.; на заоч-

ній – 1 рік 8 місяців, 11850 грн./н.р.); спе-

ціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

(термін навчання на денній формі 1 рік 6 

місяців, орієнтовна вартість навчання 

13940 грн./н.р.; на заочній – 1 рік 8 міся-

ців, 10450 грн./н.р.). 

Прийом для підготовки фахівців за осві-

тнім ступенем «бакалавр» здійснюється як 

на основі повної загальної середньої освіти, 

так і вищої освіти неюридичного профілю, а 

також освітньо-кваліфікаційного  рівня «моло-

дший спеціаліст» (за профілем). 

 

На навчання для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра потрібно: 

1) за державним замовленням: зве-

рнутися до підрозділу кадрового за-

безпечення Національної поліції Украї-

ни за місцем проживання вступника або 

проходження служби (для працівників На-

ціональної поліції України) для оформ-

лення навчальної справи,  надати сер-

тифікати ЗНО 2017 або 2016 року (укра-

їнська мова та література; історія Укра-

їни) або скласти відповідні вступні іспити 

(за умови наявності спеціальних прав 

щодо участі у конкурсному відборі), 

пройти конкурс фізичних здібностей та 

співбесіду в університеті; 

2) за контрактом: надати сертифіка-

ти ЗНО 2017 або  2016 року (українсь-

ка мова та література; історія України; 

іноземна мова/математика (на вибір), 

або скласти відповідні вступні іспити (за 

умови наявності спеціальних прав щодо 

участі у конкурсному відборі); пройти 

конкурс фізичних здібностей в універси-

теті (лише для спеціальності 262 «Пра-

воохоронна діяльність»). 

На навчання для здобуття освітнього  
ступеня магістра потрібно: 

1) за державним замовленням (заоч-

на та денна форми навчання): зверну-

тися до підрозділу кадрового забезпе-

чення Національної поліції України за 

місцем проходження служби для оформ-

лення навчальної справи; надати дип-

лом бакалавра та скласти єдиний фа-

ховий іспит з використанням організа-

ційно-технологічних процесів здійснен-

ня ЗНО;  

2) за контрактом: надати диплом 

бакалавра (спеціаліста) та скласти 

єдиний фаховий іспит з використанням 

організаційно-технологічних процесів 

здійснення ЗНО. 



УВАГА! 

Шановні вступники! 

 
Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка – 

один із провідних юридичних вишів 

України (ліцензія АЕ № 270808 від 

02.07.2013), що надає освітні послуги в             

м. Сєвєродонецьк (за денною та заоч-

ною формами навчання за державним 

замовленням та за контрактом), а також 

на базі відокремленого підрозділу в            

м. Миколаїв (за заочною формою нав-

чання). 

Під час навчання курсанти перебува-

ють на повному державному забезпе-

ченні та після закінчення університету в 

обов’язковому порядку працевлаштову-

ються до підрозділів Національної поліції 

України. 

Наші випускники успішно реалізову-

ють себе в царині юриспруденції, є 

конкурентоспроможними й мобільними 

на ринку праці. Це не лише працівники 

підрозділів Національної поліції Укра-

їни, а й судді, адвокати, нотаріуси, 

співробітники прокуратури, державні 

службовці. 

Для отримання детальної інфор-
мації щодо вступу або продовження 
навчання, а також роботи приймаль-
ної комісії, індивідуального консуль-
тування з питань оформлення пот-
рібних документів та конкурсного ві-
дбору звертайтеся за телефонами: 

 
050-147-89-98 
095-452-79-02 
 
Або надсилайте запитання на еле-

ктронну адресу: 
lguvd.cso@gmail.com 

 

Онлайн-консультація:  
lduvs.forum24.ru 

 

Приймальна комісія університету 
працює за адресами: 

 
вул. Донецька, 1,  

м. Сєвєродонецьк,  
тел. (06452) 9-07-77  

 
вул. Лагерне поле, 5, 

м. Миколаїв, 
тел. (0512) 59-26-87 

 

МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС! 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УКРАЇНИ 

 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

імені Е.О. ДІДОРЕНКА 
 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО НА 
НАВЧАННЯ 

mailto:lguvd.cso@gmail.com
https://vk.com/club1703641

