Правила відбору громадян
для навчання на кафедрі військової підготовки
Харківського національного університету
внутрішніх справ
Навчання здійснюється за військово-обліковою спеціальністю:

Морально-психологічне забезпечення дій військ (сил)
Умови прийому
До конкурсного відбору для навчання за програмою підготовки
офіцерів запасу залучаються громадяни України, які мають або
здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, студенти
закладів вищої освіти (усіх форм навчання) відповідно до статті 11
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Військову підготовку проходять громадяни України (в тому
числі і особи жіночої статі), придатні до військової служби за станом
здоров'я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок
військової підготовки не виповнилося 40 років.
Громадяни проходять військову підготовку за рахунок коштів,
які надходять від юридичних чи фізичних осіб як плата за послуги,
пов'язані з навчанням (за контрактом).
Орієнтовна вартість навчання – 18400 грн.
Порядок проведення відбору кандидатів на навчання
Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку,
подають заяву на ім'я декана факультету разом із ксерокопіями
свідоцтва про приписку до призовної дільниці (для юнаків) та
першої сторінки паспорта громадянина України.
Заява повинна містити такі відомості:
прізвище, ім'я та по батькові студента;
номер навчальної групи та назву факультету, на якому він
навчається;
придатність до проходження військової служби за станом
здоров'я (згідно із записом у свідоцтві про приписку до призовної
дільниці);
проходження строкової військової служби;
за якою спеціальністю бажає навчатися;
мотивація студента щодо проходження військової підготовки та
його зобов'язання про виконання вимог, що висуваються до
студентів під час проходження військової підготовки.
Порядок проведення вступних випробувань
Під час проходження конкурсного відбору громадянин повинен
мати при собі паспорт громадянина України та свідоцтво про
приписку до призовної дільниці або військовий квиток (для
юнаків). Без наявності зазначених документів громадянин не
допускається до проходження конкурсного відбору.
Прийом документів для вступу з 01 лютого до 14 травня 2021
року

Конкурсний відбір проводиться згідно з розкладом за наступними
критеріями:
- оцінка рівня успішності навчання студента у ЗВО (середній бал
додатка до диплома);
- придатність до військової служби за станом здоров'я;
- професійно-психологічний відбір;
- оцінка засвоєння програми допризовної підготовки (Захист
Вітчизни);
- оцінка рівня фізичної підготовки.
Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за
підсумками складання ним іспитів у вищому навчальному закладі за
семестри, які передують початку військової підготовки та визначається
як добуток від множення середнього бала за складені іспити на 100.
(максимальна кількість балів – 500)
Придатність громадянина до військової служби за станом
здоров'я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії
військкомату, що відображено в його приписному свідоцтві та
висновку ВЛК.
Професійний психологічний відбір громадян для навчання за
програмою офіцерів запасу здійснюється фахівцями-психологами.
З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки
проводиться тестування громадянин, яке складається із 5 завдань у
письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів
(прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20
балів, максимальна кількість балів – 200. Громадяни, які під час
тестування набрали менше 100 балів від максимальної кількості балів,
з числа кандидатів для проходження військової підготовки
відраховуються.
Оцінка рівня фізичної підготовленості громадян визначається за
результатами практичного виконання фізичних вправ (підтягування на
перекладині, біг на 100 м, біг на 1000 м). Усі вправи приймаються в
один день. Для виконання фізичних вправ передбачена одна спроба.
Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як "залік"
або "незалік".
Для отримання оцінки “залік” слід набрати не менше 70 балів
(виконати нормативи не нижче ніж):
- підтягування на перекладині (для юнаків) – 7 разів;
- комплексна силова вправа (для дівчат) – 28 разів;
- біг на 100 м – 16,2 с (для юнаків); 18,8 с (для дівчат);
- біг на 1000 м – 4 хв 30 с (для юнаків); 5 хв 15 с (для дівчат).
За умови отримання оцінки "незалік" громадянин з числа
кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.
Сума балів, отримана за результатами випробувань, з
урахуванням результатів професійного психологічного відбору та
медичного огляду, складає рейтинг кандидата.

Порядок зарахування громадян до навчання за програмами
підготовки офіцерів запасу
Для проходження військової підготовки зараховуються
громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами
конкурсного відбору.
Між громадянами, які зараховані до навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу, та Університетом протягом двох тижнів
укладається контракт про військову підготовку. Якщо громадянин
відмовляється укладати контракт протягом двох тижнів, його
відраховують від проходження військової підготовки.
На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з
рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.
Апеляції за результатами конкурсного відбору
Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна
подаватися до апеляційної комісії в день проведення усного
випробування, а з письмового випробування – не пізніше
наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.
Додаткове опитування громадянин під час розгляду апеляції
не допускається.
Засідання апеляційної комісії проводяться у міру надходження
апеляцій.
Довідова інформація
Навчання здійснюється, як правило, протягом двох років один
день на тиждень.
Після завершення навчання – навчальний збір протягом 1го
місяця (червень-липень).
Заняття громадяни відвідують у встановленій військовій формі
одягу.
Гуртожиток не надається.
АДРЕСА Харківського національного університету
внутрішніх справ:
просп. Л. Ландау, 27, м. Харків, 61080, відбіркова комісія
(для навчання на кафедрі військової підготовки).
Телефон для довідок:

(057) 739-84-44, 739-81-20, 739-84-05
(050) 945-99-50, (097) 272-91-77
Проїзд: від метро “Проспект Гагаріна” трол. № 5, 6, маршрутне
таксі №№ 79, 89, 115, 119 до зупинки “Південнопроектна”.
Надання довідок з питань прийому на навчання здійснюється
щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 17.00

