Пояснювальна записка
При вступі на основі повної загальної середньої освіти до ВНЗ для
здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями: 081 «Право», 262
«Правоохоронна діяльність», 125 «Кібербезпека» та 053 «Психологія» кандидат
на навчання повинен пройти творчий конкурс, який є третім конкурсним
предметом.
Метою проведення творчого конкурсу є визначення рівня професійної
компетентності, спроможності вступника до нестандартного мислення та
виявлення його реальної мотивації і професійної орієнтації, особистісних
здібностей, що дозволяють успішно оволодіти навичками, яких потребує
професійна діяльність за обраною спеціальністю.
Творчий конкурс передбачає виконання вступником екзаменаційної
роботи, яка складається з двох блоків питань та ситуаційних завдань:
перший блок «Майбутня професія - поліцейський» - із Рекомендованого
переліку питань щодо основних завдань, принципів функціонування, структури
Національної поліції України;
другий блок «Основи права», «Інформатика», «Психологія» - залежно від
майбутньої спеціалізації;
ситуаційні завдання з «Основ правознавства», «Інформатики»,
«Психології» - залежно від майбутньої спеціалізації.
Завдання проведення творчого конкурсу:
- виявити ступінь усвідомлення майбутньої професії вступника та його
професійного самовизначення;
- оцінити загальний культурний рівень вступника;
- визначити вміння вступника орієнтуватися в сучасних реаліях
суспільства;
- оцінити рівень аналітичних здібностей вступника, можливість мислити
нестандартно та швидко приймати рішення для виконання професійних
завдань;
- визначити рівень підготовленості вступника, уміння чітко формулювати
думки і стилістично грамотно їх викладати.
Творчий конкурс проводиться комісією, до складу якої входять науково
- педагогічні працівники ВНЗ, представники Національної поліції (за
погодженням), у тому числі Департаменту внутрішньої безпеки Національної
поліції України, громадських організацій (за їх згодою).
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