ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ЗАПРОШУЄ ВАС НА НАВЧАННЯ!

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» з
наступних спеціальностей:
ВСТУП НА ПЕРШИЙ КУРС
1. «Право» (спеціалізації «прокурорсько-слідча», «судова діяльність», «цивільна та господарська
юстиція», «європейське право»)
Для навчання за напрямом «Право» ОКР «Бакалавр» обов'язковими є сертифікати ЗНО:
українська мова та література, історія України, сертифікати на вибір: іноземна мова або математика.
2. «Історія та археологія» Для навчання за напрямом «Історія та археологія» обов'язковими є
сертифікати ЗНО: українська мова та література, історія України, сертифікати на вибір: іноземна мова
або географія.
Звертаємо увагу, що дійсними є сертифікати отримані у 2016 та 2017 р.
Початок прийму документів на денну форму навчання з 12 липня 2017, на заочну форму навчання
з 15 липня 2017 р.
ВСТУП НА ДРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРС на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
спорідненню спеціальністю вступники складають фахове випробування та вступають на третій курс. Для
здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста можуть прийматись на другий (третій) курс, такі вступники складають фахове
випробування та додаткове фахове випробування.
Початок прийму документів на денну форму навчання з 03 липня 2017, на заочну форму навчання
з 17 липня 2017 р.
ДРУГА ВИЩА ОСВІТА
Абітурієнти які мають ступінь бакалавра, спеціаліста або магістра, запрошуються для здобуття
другої вищої освіти з можливістю вступу на2-й або3-й курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу
за спорідненими та не спорідненими напрямами. Вступ здійснюється на підставі фахового вступного
випробування та додаткового фахового випробування за відповідним напрямом.
Початок прийму документів на денну форму навчання з 03 липня 2017, на заочну форму навчання
з 17 липня 2017 р.

МАГІСТРАТУРА
Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «магістр» з наступних спеціальностей:
1.
«Право»:
2.
«Історія та археологія»;
3.
«Філософія»;
4.
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) вищої освіти вступне випробування відбувається у формі іспиту з іноземної мови
та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового
вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного
оцінювання
(ЗНО)
http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-zgromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2017.html
Початок прийму документів на денну та заочну форми навчання з 03 липня 2017 р.
АСПІРАНТУРА
За спеціальностями «Право», «Історія та археологія», «Філософія» та «Культурологія» діє
аспірантура.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання,
подають заяви тільки в електронній формі. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що
мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі
повної загальної середньої освіти і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Для зарахування на навчання вступником особисто подається заява в паперовій формі до
Приймальної комісії. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє оригінал та подає копії:
документу, що посвідчує особу та громадянство; свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не
мають паспорта; військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних; документ
державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); документи, які підтверджують
право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

НАШІ КОНТАКТИ:
Відповідальна за роботу з абітурієнтами — доцент Татаренко Галина Вікторівна
( +38050-158-92-73, gosik1@yandex.ua) .
Телефони: +38096-139-84-03; +38095-052-49-68.
Електронна пошта: Pravoved@snu.edu.ua та info@pravo-snu.lg.ua
Адреса: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59А,кабінет316.
Call-центр: +380(6452)28990, +380(95)0086089, +380(98)2898499, +380(93) 8342543
Ми у соціальних мережах: Facebook: https://www.facebook.com/Юридичний-факультетСНУ-ім-В-Даля-1545311735747321/VK:
https://vk.com/id268195074
Детально з Правилами прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля у 2017 р. можна
ознайомитися на сайті http://snu.edu.ua/?page_id=33та на сайті юридичного факультету http://pravosnu.lg.ua

