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 У 2017 році  оголошує набір на підготовку фахівців за спеціальністю 081 Право ступеня бакалавра, 

кваліфікація – бакалавр з права (денна форма навчання, термін навчання – 4 роки). Спеціалізація – судово-

прокурорська діяльність та правозахисна діяльність. 

 Фінансування вартості навчання здійснюється за рахунок  коштів фізичних та юридичних осіб. 

Вартість навчання становить 12 тисяч гривень за навчальний рік. 

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

освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням середнього бала документа про 

повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи. У 2017 році конкурсний відбір  для здобуття ступеня 

бакалавра на перший курс (на основі повної загальної середньої освіти) за денною формою навчання за 

спеціальністю 081 Право здійснюватиметься за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, що 

видані у 2016 або 2017 році з предметів: українська мова та література; історія України (профілюючий 

предмет); іноземна мова або математика (за вибором вступника). 
  Бажаючі вступити для здобуття ступеня бакалавра повинні подати до приймальної комісії заяву про 

вступ в електронній формі, у якій мають зазначити пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ними заяв, 

при цьому показник пріоритетності «1» означає найвищу пріоритетність. 

 Заява про вступ в електронній формі подається вступником згідно з Порядком подання та розгляду заяв 

в електронній формі, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236. 

 При університеті діє військова кафедра. Студенти активно залучаються до наукової роботи, займають 

призові місця у міжнародних та регіональних конференціях, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. У користуванні 

студентів є сучасна бібліотека, спортивний комплекс та гуртожиток. 

Після закінчення університету випускники спеціальності отримують можливість працевлаштування:  

- в органах законодавчої, виконавчої і судової влади, місцевих державних адміністраціях і органах місцевого 

самоврядування, контролюючих державних органах – юрисконсультами, консультантами, провідними 

спеціалістами, начальниками відділів тощо; 

- у судах – суддями, помічниками суддів, консультантами, спеціалістами; 

- в органах прокуратури – прокурорами; 

- в органах МВС, СБУ, юстиції, фіскальній службі; 

- у державних підприємствах, установах, організаціях, банках – завідувачами юридичних служб та відділів, 

юрисконсультами тощо; 

- у приватному секторі – юрисконсультами, радниками і консультантами підприємств, фірм, компаній;  

- нотаріусами та адвокатами; 

- юрисконсультами і радниками спільних підприємств, українських представництв і філій міжнародних 

компаній, на інших посадах, які передбачають наявність вищої юридичної освіти; 

- викладачами у вищих навчальних закладах. 

  

Терміни  прийому документів з 12 по 26 липня 2017 р.;  зарахування на навчання не пізніше 15 серпня 2017р. 

  

Адреса приймальної комісії: 29016, м. Хмельницький, вулиця Інститутська, 11, корпус 3, вестибюль.  

Телефон: (0382)67-27-55; (067) 122-68-60         

E-mail: pkkhnu@ukr.net 

  

Ласкаво просимо на навчання до нашого університету! 
 


