ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ РЕКОМЕНДУЄ:
Шановні абітурієнти! У 2018 році, вперше,
запроваджено складання ЗНО з іноземної мови з
елементами
аудіювання.
Радимо
вам,
зареєструватися на складання пробного ЗНО з
іноземної мови (реєстрація відбудеться з 9 по 31
січня 2018 року) та його пройти.

Увага! Не прогав свій шанс!
З 22 травня до 13 червня 2018 року
відбудеться складання ЗНО з предметів,
результати яких потрібні для здобуття
юридичної освіти у нашому виші.

Ми тобі допоможемо
У нашому навчальному закладі працюють курси
довузівської підготовки з підготовки до вступу у виші
України з предметів: історія України, українська мова
та література.
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ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ВСТУПУ НА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Документ, що посвідчує особу та
громадянство (військовий квиток або
посвідчення про приписку, свідоцтво про
народження – для осіб, які за віком не мають
паспорта, або інший документ, який засвідчує
особу і громадянство).
2. Документ державного зразка (оригінал) про
раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.

4. Сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти).
5.Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4
см.
6. Медична довідка форми 086-О (для
вступників на денну форму навчання).
7. Копія документа про наявність пільг.

КОНСУЛЬТУЄМО З ПИТАНЬ ВСТУПУ-2018
У разі виникнення будь-яких запитань телефонуй до приймальної комісії
Донецького юридичного інституту.

Освітній центр
“Донбас-Україна”

3. Копія картки платника податків

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ (на основі повної
загальної середньої освіти) з 12 липня до
18.00 26 липня 2018 року.
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (на основі
повної загальної середньої освіти) з 12 липня
до 11 серпня 2018 року; на основі освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціалістюрист”, базової або вищої неюридичної освіти
з 12 липня до 7 серпня 2018 року.

Закон, обов'язок,
Донецький
людяність,
честь
юридичний інститут
МВС України

8. Довідка з місця роботи з зазначенням
спеціального звання та посади (для працівників
підрозділів, підпорядкованих МВС України).
9. П’ять конвертів
з марками
по Україні.
ЗАПРОШУЄМО
НА НАВЧАННЯ
10. Папка для паперів картонна з зав’язками.
Наші адреси:
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.
Степана Тільги, 21; вул. Співдружності, 92-А.
Донецька область, м. Маріуполь, пр.
Будівельників, 145.

Електрона пошта:
postmaster@dli.donetsk.ua

ЗАПРОШУЄМО
НА НАВЧАННЯ
для отримання
диплома
бакалавра
Путівник
абітурієнта - 2018
Починаючи з 1 лютого 2018 року завітай
до найближчого відділу Національної поліції
України та розпочни оформлення особової
справи
майбутнього поліцейського.
Телефони
приймальної

комісії:

067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Факультет підготовки фахівців для
підрозділів Національної поліції
України

Важливо! У нашому навчальному закладі працюють
курси довузівської підготовки з підготовки до вступу у
виші України з предметів: історія України, українська
мова та література.

Здійснює підготовку фахівців-юристів
для Національної поліції України на
денній бюджетній формі навчання за
освітнім ступенем “бакалавр”

Не забувай про здоров'я, бо здоров'я - це

Оформлення документів

Путівник
абітурієнта - 2018
Починаючи
з мати
1 лютого
2018ЗНО?
року
Які потрібно
сертифікати
завітай
до
найближчого
відділу
Спеціальність
(термін
Національної
поліції“ПРАВО”
України та розпочни
навчання 4 роки), спеціалізація
“Органи
оформлення
особової
справи
досудового поліцейського.
розслідування”:
історія
майбутнього
України, українська мова та література,
іноземна мова або математика.
Спеціальність
“ПРАВООХОРОННА
ДІЯЛЬНІСТЬ” (термін навчання 3 роки),
спеціалізація “Підрозділи кримінальної
поліції”,
“Підрозділи
превентивної
діяльності”: історія України, українська
мова та література, у навчальному
закладі складається
творчий конкурс.
Будь уважним!
З 6 лютого до 19 березня відбудеться
реєстрація на основну сесію ЗНО-2018. Як
правило, у перший день реєстрації
можливий збій інформаційної системи. Не
нервуй! Спробуй через деякий час
(можливо у нічний). Все буде добре!

основа успішного навчання! А для
майбутнього поліцейського — це основна
професійна вимога. Тренуйся та будь готовим
до складання нормативів з фізичної
підготовки. Детальні умови розміщені на сайті
нашого інституту у розділі “Абітурієнту 2018”.

Увага! Не прогав свій шанс!
З 22 травня до 13 червня 2018 року
відбудеться складання ЗНО з предметів,
результати яких потрібні для здобуття
юридичної освіти у нашому виші.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ РЕКОМЕНДУЄ:
Шановні абітурієнти! У 2018 році, вперше,
запроваджено складання ЗНО з іноземної мови з
елементами
аудіювання.
Радимо
вам,
зареєструватися на складання пробного ЗНО з
іноземної мови (реєстрація відбудеться з 9 по 31
січня 2018 року) та його пройти.

Ти позитивно склав ЗНО! Молодець!
Твоя особова справа повинна надійти до
інституту до 10 липня. Зателефонуй до
приймальної комісії та отримай інформацію
про свої подальші дії. Не забувай відвідувати
офіційний сайт інституту: усі оперативні події
щодо вступної кампанії ти знайдеш тільки там.

Правильно сплануй свій час!
Сконцентруй зусилля на повторенні
матеріалу для успішного складання ЗНО.
Якщо потрібно, додатково
проконсультуйся зі своїми вчителями.

НАПРУЖЕНА СИТУАЦІЯ! ПАМЯ’ТАЙ:

РРРРРРР РРР РРРРРР, РРРР РР РРРР РРРРР РРРРРРРРР.
ТВОЯ МРІЯ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗДІЙСНИТЬСЯ!

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Здійснює підготовку фахівців-юристів
для Національної поліції України на
денній та заочній формах навчання
(за контрактом) за освітнім ступенем
“бакалавр” для усіх видів
державних, приватних, комерційних
організацій та установ

ЗНО, вступні випробування
Денна форма навчання
спеціальність “ПРАВО” (на основі
повної загальної середньої освіти, термін
навчання 4 роки): ЗНО з предметів історія України, українська мова та
література,
іноземна
мова
або
математика.
Заочна форма навчання
► спеціальність “ПРАВО” (на
основі повної загальної середньої освіти,
термін навчання 5 років): ЗНО з
предметів - історія України, українська
мова та література, іноземна мова або
математика;
► спеціальність “ПРАВО” (на основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня
“молодший-спеціаліст”, термін навчання
3
роки):
вступні
випробування
з
предметів - українська мова (диктант),
кримінальне
право
(тести),
основи
правознавства
(додаткове
вступне
випробування для осіб, які мають
попередню неюридичну освіту);
► спеціальність “ПРАВО” (на основі
базової або Будь
вищоїуважним!
неюридичної освіти,
термін навчання 3 роки): вступне
випробування
- основи
З
6 лютого до з19 предмету
березня відбудеться
правознавства
(тести).
реєстрація на основну сесію ЗНО-2018. Як
правило, у перший день реєстрації
можливий збій інформаційної системи. Не
нервуй! Спробуй через деякий час
(можливо у нічний). Все буде добре!

