
справ на факультеті № 2 (кримінальної поліції)
з 2021 року розпочато відбір кандидатів на навчання за 
державним замовленням для здобуття ступеня вищої освіти 
«бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

ля вступу на навчання за державним за
мовленням до Харківського національного 
університету внутрішніх справ необхідно про

йти процедуру оформлення особової справи кандида
та на навчання.

Для початку оформлення особової справи кандида
та на навчання обов’язковою є подача опііпе-заяви на 
веб-порталі, який призначений для електронної реє
страції кандидатів на навчання у закладах вищої осві
ти зі специфічними умовами навчання ґіНрз://о5Уііа. 
пр.доу.иа.

Зверніть увагу! Зберігаючи анкету, Ви підтвер
джуєте достовірність і правильність внесених Вами 
персональних даних.

Самостійно заповнити анкету на сайті можна до 15 
травня 2021 року.

Після цього терміну анкету можна буде заповнити у 
підрозділі кадрового забезпечення, що здійснює відбір 
(секторі організації відбору та проведення атестуван- 
ня поліцейських), ГУНП Вашої області.

Після подачі опііпе-заяви на Вашу електронну пошту 
буде надіслано пакет документів, який необхідно роз- 
друкувати та заповнити власноруч.

Пакет документів кандидат на навчання особисто 
подає до сектору організації відбору та проведення атесту- 
вання поліцейських за областями.

Після подання документів Вам буде надано направлен
ня на медичну (військово-лікарську) комісію.

Після завершення формування особова справа надхо
дить до університету.

Для вступу на навчання за державним замовленням на фа
культет № 2 (кримінальної поліції) за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування» необхідні сертифікати ЗНО:

• українська мова та література;
• математика;
• третій сертифікат на вибір вступника (будь-який, крім 

вищеназваних).

Продовження



Також необхідно скласти іспит з фізич
ної підготовленості (складається в універ
ситеті).

Перевірка рівня фізичної підготовленості 
здійснюється за умов надходження до при
ймальної комісії Вашої особової справи, яку 
формує Головне управління Національної по
ліції України Вашої області.

Під час іспиту з фізичної підготовленості 
кандидати здають такі нормативи:

• комплексна силова вправа;
• біг на 100 м;
• біг на 1000 м.
Всі нормативи Ви можете переглянути за по

силанням:
Мф://ипіУсі.есІіі.иа/ЛІе8/епгоІІее/рІіу8ісаІ_  

ігаіпіпд_2019.рсії
Останнім етапом вступу є зарахування на 

навчання за державним замовленням та по
чаток великого шляху здобуття омріяної про-

Наша адреса:
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків. 
Приймальна комісія тел.:
(057) 73-98-300, (097) 680-13-53 
Іііір://ііпіусі.есіи.ііа
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