
 

Бакалаврат на основі ОКР молодшого спеціаліста 

 за спеціальністю 081 - Право 
o денна форма навчання 

o заочна форма навчання 

 

 за спеціальністю 061 - Журналістика 

o денна форма навчання 

 

 за спеціальністю 052 - Політологія 

o денна форма навчання 

 

 за спеціальністю 054 - Соціологія 
o денна форма навчання 

 

 за спеціальністю 053 - Психологія 
o денна форма навчання 

 

 за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення 

o денна форма навчання 

http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/bakalavrat-za-napramom-pidgotovki-6-030401---pravoznavstvo-na-osnovi-or-molodsogo-specialista
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/--061
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/--052
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/--052
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/--052
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/--052


 

 за спеціальністю 122 –  Комп’ютерні науки 

o денна форма навчання 

 

 

 за спеціальністю 125 –  Кібербезпека 

o денна форма навчання 

 

 

Бакалаврат за спеціальністю 081 - Право (на основі ОКР молодшого спеціаліста) 

базові підрозділи (м. Одеса) 

 денна форма навчання 

o Факультет цивільної та господарської 

юстиції 

o Факультет прокуратури та слідства 

(кримінальної юстиції) 

o Судово-адміністративний факультет 

o Факультет міжнародно-правових 

відносин 

o Соціально-правовий факультет 

o Факультет адвокатури 

 заочна або вечірня форма навчання 

o Центр заочного та дистанційного 

Конкурсні предмети: 

 Програма фахового 

вступного 

випробування з права 

 

Строк прийому документів – з 10 липня до 22 липня 2019 

р. 

 

 
Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви 
додається: 
·  копія документа, що посвідчує особу; 
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
·  копія індивідуального податкового номеру; 
·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для 
військовозобов’язаних;  

·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий 
освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на 
основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього. 

 

http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/--052
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/bakalavrat-na-osnovi-osvitnogo-rivna-molodsogo-specialista/--052
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=21&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=21&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=19&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=19&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=30&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=14&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=14&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=37&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=38&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=167&lang=uk
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SM2plc3E2NUN6b3NQci1tWWJKVldjMV80MkJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SM2plc3E2NUN6b3NQci1tWWJKVldjMV80MkJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SM2plc3E2NUN6b3NQci1tWWJKVldjMV80MkJn/view?usp=sharing


навчання 

 

підрозділи (поза м. Одеса) 

 денна, заочна форми навчання 

o Київський інститут 

інтелектуальної власності та 

права 

o Криворізький факультет 

o Миколаївський інститут права 

o Івано-Франківський юридичний 

інститут 

o Чернівецький юридичний інститут 

o Черкаський факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

за спеціальністю 061 - Журналістика 

базові підрозділи (м. Одеса) 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=167&lang=uk


денна форма навчання 

 факультет журналістики: 

Підготовка фахівців за спеціальністю 061 - Журналістика, здійснюється за двома освітніми програмами (спеціалізаціями): 

 Журналістика 

 Реклама та зв’язки з громадськістю 

Контакти факультету: 

телефон деканату: 0 (48) 719-88-40  

сайт: http://media.onua.edu.ua 

 

 

 

за спеціальністю 052 - Політологія 

Національний університет здійснює підготовку фахівців за базовою вищою освіту за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 052 Політологія: 

http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1474&Itemid=528&lang=ru
http://media.onua.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SV3lEMjNwRjF0M3IwbmJrQlN6NXJiMGlDQXlZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SV3lEMjNwRjF0M3IwbmJrQlN6NXJiMGlDQXlZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SV3lEMjNwRjF0M3IwbmJrQlN6NXJiMGlDQXlZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SV3lEMjNwRjF0M3IwbmJrQlN6NXJiMGlDQXlZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SV3lEMjNwRjF0M3IwbmJrQlN6NXJiMGlDQXlZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_ENuG89A5SV3lEMjNwRjF0M3IwbmJrQlN6NXJiMGlDQXlZ/view?usp=sharing


денна форма навчання 

 факультет психології, 

політології та соціології 

Контакти факультету: 
м. Одеса, вул. Академіча, 2, каб.808 

тел. (048) 719-62-14,  
email: politics@onua.edu.ua 

сайт: http://fpps.onua.edu.ua 

 

Споріднений напрям підготовки в 

НУ "ОЮА": 054 - Соціологія 

Конкурсні предмети: 

 Фахове вступне випробування з "Теорії та історії 

політичної науки" 

Строк прийому документів – з 10 

липня до 22 липня 2019 року. 

 

 
Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви 
додається: 
·  копія документа, що посвідчує особу; 
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
·  копія індивідуального податкового номеру; 
·  копія військового квитка або посвідчення про 
приписку – для військовозобов’язаних;  

·  копія документа державного зразка  про раніше 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого 
спеціаліста", на основі якого здійснюється вступ, і 
додатка до нього. 

 

 

 

 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=69&lang=ru
http://fpps.onua.edu.ua/
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/Bachelor/bakalavrat-za-napramom-pidgotovki-6-030101---sociologia
https://drive.google.com/file/d/1oreCvn6cnlWJnWn-LUBUORN6NUtDBMTD/view
https://drive.google.com/file/d/1oreCvn6cnlWJnWn-LUBUORN6NUtDBMTD/view


за спеціальністю 054 - Соціологія 

Національний університет здійснює підготовку фахівців за базовою вищою освіту за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 054 Соціологія: 



денна форма навчання 

 факультет психології, 

політології та соціології 

Контакти факультету: 
м. Одеса, вул. Академіча, 2, каб.808 

тел. (048) 719-62-14,  
email: politics@onua.edu.ua 

сайт: http://fpps.onua.edu.ua 

 

Споріднений напрям підготовки в 

НУ "ОЮА": 052 - Політологія 

Конкурсні предмети: 

 Фахове вступне випробування  

Строк прийому документів – з 10 

липня до 22 липня 2019 року. 

 

 
Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви 
додається: 
·  копія документа, що посвідчує особу; 
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
·  копія індивідуального податкового номеру; 
·  копія військового квитка або посвідчення про 
приписку – для військовозобов’язаних;  

·  копія документа державного зразка  про раніше 
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого 
спеціаліста", на основі якого здійснюється вступ, і 
додатка до нього. 

 

за спеціальністю 053 - Психологія 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=69&lang=ru
http://fpps.onua.edu.ua/
http://vstup.onua.edu.ua/courses-programs/Bachelor/bakalavrat-za-napramom-pidgotovki-6-030101---sociologia
https://drive.google.com/file/d/1oreCvn6cnlWJnWn-LUBUORN6NUtDBMTD/view


Національний університет здійснює підготовку фахівців за базовою вищою освіту за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 053 Психологія: 

 

базові підрозділи (м. Одеса) 
денна форма навчання 

 факультет психології, 

політології та соціології 

Контакти факультету: 
м. Одеса, вул .Академіча, 2, каб.808 

тел. (048) 719-62-14,  
email: politics@onua.edu.ua 

сайт: http://fpps.onua.edu.ua 

 

 

 

 

Конкурсні предмети: 

 Фахове вступне випробування  

Строк прийому документів – з 10 

липня до 22 липня 2019 року. 

 

 
Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви 
додається: 
·  копія документа, що посвідчує особу; 
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
·  копія індивідуального податкового номеру; 
·  копія військового квитка або посвідчення про 
приписку – для військовозобов’язаних;  

·  копія документа державного зразка  про раніше 
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого 
спеціаліста", на основі якого здійснюється вступ, і 
додатка до нього. 

 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=69&lang=ru
http://fpps.onua.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/1oreCvn6cnlWJnWn-LUBUORN6NUtDBMTD/view


 

 

за спеціальністю 121- Інжнерія програмного забезпечення 
 

денна форма навчання 

Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій 

 

Контакти факультету: 

м. Одеса, вул. Рішелєвська 28 

тел. (048) 719-62-14 

 

Споріднений напрям підготовки в НУ "ОЮА": 122- Компютерні науки; 125-Кібербезпека 

 
Конкурсні предмети: 
Фахове вступне випробування 

Строк прийому документів – з 10 липня до 22 липня 2019 року. 
 

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається: 

·  копія документа, що посвідчує особу; 

·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

·  копія індивідуального податкового номеру; 

·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;  

·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на основі якого 

здійснюється вступ, і додатка до нього. 

 
за спеціальністю 122- Компютерні науки  



денна форма навчання 

Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій 

 

Контакти факультету: 

м. Одеса, вул. Рішелєвська 28 

тел. (048) 719-62-14 

 

Споріднений напрям підготовки в НУ "ОЮА": 121- Інжнерія програмного забезпечення; 125-Кібербезпека 

Конкурсні предмети: 
Фахове вступне випробування 

Строк прийому документів – з 10 липня до 22 липня 2019 року. 

 

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається: 

·  копія документа, що посвідчує особу; 

·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

·  копія індивідуального податкового номеру; 

·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;  

·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на основі якого 

здійснюється вступ, і додатка до нього. 

 
за спеціальністю 125-Кібербезпека 

денна форма навчання 

Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій 

 

Контакти факультету: 



м. Одеса, вул. Рішелєвська 28 

тел. (048) 719-62-14 

 

Споріднений напрям підготовки в НУ "ОЮА": 121- Інжнерія програмного забезпечення; 122- Компютерні науки 

Конкурсні предмети: 
Фахове вступне випробування 

Строк прийому документів – з 10 липня до 22 липня 2019 року. 

 

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається: 

·  копія документа, що посвідчує особу; 

·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

·  копія індивідуального податкового номеру; 

·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;  

·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на основі якого 

здійснюється вступ, і додатка до нього. 

 


