Алгоритм дій кандидатів на денну форму навчання за
державним
замовленням
до
Луганського
державного
університету внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка
Для вступу кандидата на денну форму навчання за державним замовленням
оформляється особова справа. Для оформлення особової справи кандидата на денну
форму навчання особа повинна виконати наступні дії:
1. Особисто звернутися до підрозділу кадрового забезпечення територіального органу
Національної поліції України за місцем проживання або до відділу кадрового
забезпечення Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.
Дідоренка. Для оформлення документів, співробітником кадрового забезпечення
підрозділу з’ясовується можливість направлення вступника кандидатом для вступу до
обраного ним вищого навчального закладу системи МВС України:
1.2. В цей час кандидат на навчання пише заяву з проханням про направлення на
навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу (навчально-наукового
інституту, факультету) вищого навчального закладу, спеціальності та спеціалізації і дає
згоду щодо проходження професійного відбору.
1.3. Пише заяву стосовно попередження про те, що правильність і достовірність
викладених у анкеті, автобіографії даних буде перевірятися, а також дає згоду на
проведення стосовно нього та його близьких родичів спеціальної перевірки.
1.4. Надає для звірки з анкетними даними оригінали документів про народження, освіту
(шлюб, народження дітей) трудової книжки або їх дублікати, а також:
1.4.1. Характеристику з останнього місця роботи, якщо особа має трудовий стаж, або
військової служби – для цивільних осіб, звільнених у запас;
1.4.2. Характеристику-рекомендацію педагогічної ради школи або вищого навчального
закладу I - II рівнів акредитації – для цивільних осіб, які закінчили (закінчують)
навчання в році вступу до вищого навчального закладу МВС;
1.4.3. Документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором
кандидата – оригінали або їх завірені копії);
1.4.4. Документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні (за особистим
вибором кандидата – оригінал або його завірена копія).
2. Під час оформлення особової справи вступники проходять медичний огляд, який
здійснюється
штатними
військово-лікарськими
комісіями,
психофізіологічне
обстеження та отримують картку медичного обстеження з висновками ВЛК про
придатність до навчання (для кандидатів з числа цивільних осіб), яка долучається до
особової справи.

2.1. Проходять медичний огляд у психіатра та нарколога і отримують відповідні
сертифікати.

2.2. Отримують довідку і характеристику за результатами поглибленого психологічного
вивчення кандидата на навчання (для кандидатів з числа цивільних осіб).
3. Надає шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см,
без куточка, для осіб рядового і начальницького складу - у повсякденній формі одягу).
УВАГА!!! Направлення на розгляд Приймальних комісій особових справ кандидатів на
навчання здійснюється до 1 липня 2017 року. Після розгляду особових справ

Приймальна комісія розсилає повідомлення вступникам про час та місце проведення
реєстрації та вступних випробувань.
У день реєстрації вступники повинні пред’явити документ про повну загальну середню
освіту (атестат) та сертифікати ЗНО отримані у 2016 або 2017 році з результатом
мінімум 100 балів з кожної дисципліни, а саме: за спеціальностями «Право» та
«Правоохоронна
діяльність»
сертифікати
ЗНО:
1. Історія
України;
2. Українська мова та література;
Після перевірки сертифікатів ЗНО абітурієнту надають аркуш результатів вступних
випробувань та допускають до проходження конкурсу фізичних здібностей.
Контактні дані територіальних підрозділів кадрового забезпечення ГУ НП у Луганській
області
м.
Сєвєродонецьк
м.
Рубіжне
м.
Лисичанськ
Білокуракінський
район
Біловодський
район
Кремінський
район
Марківський
район
Міловський
район
Новопсковський
район
Новоайдарський
район
Попаснянський
район
Сватовський
район
Старобільський
район
Станично-Луганський
район
Троїцький район

050-1441024
050-1928506
095-4215373
095-8907827
050-8862385
099-0671816
050-1496408
066-7306648
095-0303357
050-8226066
050-5497527
066-1676999
050-4746683
095-4428020
099-0119742

Контактні дані Приймальної комісії Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка: 0501478998, 0954527902.Приймальна комісія університету
працює за адресами: вул. Донецька, 1, м. Сєвєродонецьк, тел. (06452) 9-07-77 , вул.
Лагерне поле, 5, м. Миколаїв, тел. (0512) 59-26-87

