АЛГОРИТМ ДІЙ
кандидатів на вступ на навчання за державним замовленням на денну
форму навчання (схема підготовки курсант) на факультеті підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції України
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
у 2020 році
Для вступу кандидата на денну форму навчання за державним
замовленням оформляється особова справа.
Для оформлення особової справи кандидата та вступу на денну
форму навчання вступник повинен виконати наступні дії:
1. Обрати спеціальність та спеціалізацію. На факультеті
здійснюється підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції,
досудового розслідування та превентивної діяльності за спеціальностями:
- 081 «Право»;
- 262 «Правоохоронна діяльність».
2. 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 закладу вищої освіти МВС України:
2.1. В цей час кандидат на навчання пише заяву з проханням про
направлення на навчання із зазначенням спеціальності та спеціалізації і дає
згоду щодо проходження професійного відбору.
2.2. 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.
2.3. Надає для звірки з анкетними даними оригінали документів про
народження, освіту (шлюб, народження дітей) трудової книжки або їх
дублікати, а також:
2.3.1. Характеристику з останнього місця роботи, якщо особа має
трудовий стаж, або військової служби – для цивільних осіб, звільнених у
запас;
2.3.2. Характеристику-рекомендацію педагогічної ради школи або
закладу вищої освіти I–II рівнів акредитації – для цивільних осіб, які
закінчили (закінчують) навчання в році вступу до закладу вищої освіти;
2.3.3. Документ державного зразка про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього (за особистим вибором кандидата – оригінали або їх завірені копії);
2.3.4. Документ, який підтверджує право на спеціальні умови щодо
участі в конкурсному відборі за наявності (за особистим вибором кандидата –

оригінал або його завірена копія).
2.4. 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.
2.6. Проходять медичний огляд у психіатра та нарколога і отримують
відповідні сертифікати.
2.7. Отримують довідку і характеристику за результатами
поглибленого психологічного вивчення кандидата на навчання (для
кандидатів з числа цивільних осіб).
2.8. 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 з 15 січня до 15 червня 2020
року.
Після розгляду особових справ Приймальна комісія розсилає
повідомлення вступникам про час та місце проведення реєстрації та вступних
випробувань.
3. Зареєструватися та скласти ЗНО (з 3 лютого до 24 березня 2020
року) з відповідних предметів:
«Право»
1. Українська мова і література (26 травня 2020 року)
2. Історія України (4 червня 2020 року)
3. Математика (21 травня) або Іноземна мова (1-2 червня 2020 року) (на
вибір)
«Правоохоронна діяльність»
1. Українська мова і література (26 травня 2020 року)
2. Історія України (4 червня 2020 року)
3. Творчий конкурс з основ правознавства (складається в університеті
згідно з графіком).
4. Отримати
повідомлення
приймальної
комісії
ЛДУВС
ім. Е. О. Дідоренка про час та місце проведення реєстрації та вступних
випробувань (червень 2020 року).
5. Прибути для реєстрації до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка (орієнтовно
1–2 липня 2020 року).
5.1. Пред’явити оригінали документу про повну загальну середню
освіту (свідоцтво або атестат) та додаток до нього, а також та сертифікати
ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької,
німецької та іспанської мов (для іноземних мов подаються оцінки з
сертифікатів 2018-2020 років).
5.2. Отримати аркуш результатів вступних випробувань та скласти
наступні вступні випробування:
- іспит з фізичної підготовленості

- біг 1000 м (мінімальна оцінка – 4 хвил. 25 сек.);
- біг 100 м (мінімальна оцінка – 15,5 сек.);
- комплексна силова вправа (мінімальна оцінка – 45 разів).
- для кандидатів, які мають спеціальні умови вступу (діти-сироти,
учасники бойових дій, особи, які вступають через освітній центр «ДонбасУкраїна») – іспити з визначених предметів ЗНО за їх вибором у будь-яких
комбінаціях
для спеціальності «Правоохоронна діяльність»
творчий конкурс з основ правознавства (програма розміщена на вебсайті університету: lduvs.edu.ua).
6. Після прийняття приймальною комісією університету рішення
про рекомендування до зарахування відповідно до строку (орієнтовно 19-22
липня 2020 року), виконати умови до зарахування на місця державного
замовлення:
- подати особисто оригінали документа про раніше здобутий освітній
ступінь, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів,
передбачених правилами прийому, до приймальної комісії ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка.
Формування конкурсного балу
В 2020 році встановлено мінімальні показники конкурсного балу для
вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти на місця державного замовлення:
081 «Право» – 140,000.
262 «Правоохоронна діяльність» – 125,000.
Остаточно конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти множиться на
регіональний (РК) та сільський (СК), причому:
РК дорівнює 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській,
Луганській,
Миколаївській,
Рівненській,
Сумській,
Херсонській,
Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях; 1,02 – в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну
загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл,
у рік вступу. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та
проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Зведена таблиця деяких спеціальних умов щодо участі в конкурсному
відборі при вступі для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра
№з/п

1.

2.

3.

Категорія

Особи, визнані постраждалими
учасниками Революції гідності,
учасниками бойових дій відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», у
тому числі ті з них, які проходять
військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби)

Спеціальні умови щодо
участі у конкурсному
відборі при вступі до
ЗВО
Проходять
вступні
випробування у формі
вступних
іспитів
(замість
зовнішнього
незалежного
оцінювання)

Беруть участь у
конкурсному відборі за
результатами вступних
іспитів 2020 року ЗНО
Діти-сироти, діти, позбавлені
2018-2020 з іноземної
батьківського піклування, особи з їх числа мови, 2017-2020 років з
інших предметів (у
будь-яких комбінаціях
за їх вибором) у межах
квоти-1
Громадяни України, місцем проживання
Проходять
вступні
яких є територія проведення
випробування у формі
антитерористичної операції/операції
вступних
іспитів
об’єднаних сил (на період її проведення),
(замість ЗНО) та беруть
територія здійснення заходів із
участь у конкурсному
забезпечення національної безпеки і
відборі за результатами
оборони, відсічі і стримування збройної
вступних іспитів та/або
агресії Російської Федерації у Донецькій та ЗНО
(у
будь-яких
Луганській областях (на період їх
комбінаціях
за
їх
здійснення), територія населених пунктів
вибором)
на лінії зіткнення або які переселилися з
неї після 01 січня 2020 року
Особи, звільнені з військової служби
Беруть
участь
у
починаючи з 01 грудня 2019 року включно конкурсному відборі за
результатами вступних
іспитів
та/або
ЗНО
(результати
вступних
іспитів зараховуються з
предметів,
з
яких
вступник не складав

зовнішнє
незалежне
оцінювання)
Громадяни України, які здобули повну
загальну середню освіту за кордоном у
період між 01 вересня 2019 року та 30
листопада 2020 року

Беруть
участь
у
конкурсному відборі на
місця
державного
замовлення лише в разі
вступу
тільки
за
результатами ЗНО

Контактні дані територіальних підрозділів кадрового забезпечення
ГУ НП у Луганській області
Місто/район
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

Контактний номер телефону
066-6070082
050-1928506
050-9649946
066-1063855
050-8862385
099-7447997
050-1496408
095-3308072
095-0303357
050-9429046
050-5497527
095-5447055
066-0250839
050-5245770
099-0119742

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

АЛГОРИТМ ДІЙ
вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на денну
форму навчання (за контрактом схема підготовки студент) до
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
у 2020 році
1 крок. Обрати спеціальність:
- 081 «Право»
- 262 «Правоохоронна діяльність
2 крок. Зареєструватися та скласти ЗНО (з 3 лютого до 24 березня
2020 року) з відповідних предметів:
«Право» (мінімальний конкурсний бал – 140)
1. Українська мова і література (26 травня 2020 року)
2. Історія України (4 червня 2020 року)
3. Математика (21 травня) або Іноземна мова (1-2 червня 2020 року) (на
вибір)
«Правоохоронна діяльність» (мінімальний конкурсний бал – 100)
1. Українська мова і література (26 травня 2020 року)
2. Історія України (4 червня 2020 року)
3. Творчий конкурс з основ правознавства (складається в університеті
згідно з графіком).
3 крок. Створити електронний кабінет
1 липня 2020 року
https://cabinet.osvitavsim.org.ua/login/register
Перед початком роботи з особистим кабінетом рекомендуємо
прочитати детальну інструкцію по роботі з ним. У приймальній комісії
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка можна отримати консультацію щодо реєстрації та
роботи з особистим кабінетом.
При реєстрації кабінету необхідно прикріпити скан-копії кольорової
фотографії 3х4 см (на документи) і додатку до документа про повну загальну
середню освіту (а також вказати середній бал свідоцтва, який вступник
обчислює самостійно за 12-бальною шкалою з округленням до десятих
частин бала. Середній бал є середнім арифметичним значенням УСІХ
зазначених в додатку до атестата оцінок).
4 крок. Подати електронну заяву
Подача заяв відбувається:
з 13 липня до 22 липня (18:00) – для осіб, які вступають на основі
результатів ЗНО;
з 13 липня до 16 липня (18:00) – для осіб, які вступають на основі
співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів.

Освітній центр «Донбас-Україна» ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка працює
з 03 червня до 27 вересня 2020 року.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та
регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних
пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на
конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб не обмежується.
Для вступу на 1-й курс у 2020 році заяви подаються в електронній
формі з особистого кабінету абітурієнта, або в паперовій формі в особливих
випадках.
Тільки у паперовій формі подаються заяви у наступних випадках:
для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами
вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або
квотою-2. Зазначені вступники можуть подавати заяви в електронній формі з
наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за
співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у
закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою для іноземців, які мають бути
подані в строки прийому заяв.
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти;
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я,
по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про
повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного
оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які
постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого
до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних
кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
для реалізації права на нарахування додаткових балів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати
заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою
приймальної комісії ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка.
Співбесіди проводяться з 17 липня по 19 липня.
5 крок. Ознайомитись з рейтинговим списком та отримати
рекомендацію до зарахування.
Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на навчання за
фізичних та/або юридичних осіб (контракт) вступників, які вступають на
основі ЗНО до 01 серпня (12:00).
Рекомендації до зарахування можна знайти у наступних місцях:

в особистому кабінеті вступника (у разі подання заяви в електронній
формі);
на сайті vstup.edbo.gov.ua, де необхідно вказати освітній рівень, базу
вступу, спеціальність, регіон та назву закладу вищої освіти або його код в
ЄДЕБО (6 – Луганський державний університет внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка)
6 крок. Подати оригінали документів. Для зарахування необхідно
подати до приймальної комісії оригінали документів у суворо визначені
терміни, з 01 серпня до 20 серпня 2020 року.
1. Паспорт
2. Свідоцтво та додаток до нього
3. Сертифікати ЗНО
4. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
5. Посвідчення про приписку до призовної дільниці (для юнаків)
6. Документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу
На 2019-2020 навчальний рік встановлено наступний розмір оплати
освітніх послуг на контрактних засадах:
1. Денна форма навчання, в т.ч. освітніх ступенів бакалавра, магістра,
доктора філософії на рік – 14640,00 грн.
2. Заочна форма навчання, в т.ч. освітнього ступеня бакалавра на рік –
9650,00 грн., для поліцейських з метою забезпечення їх соціального захисту,
на рік – 7870,00 грн.
3. Заочна форма навчання освітнього ступеня магістра:
- за спеціальністю «Право», на рік – 12550,00 грн.
- за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», на рік – 11100,00 грн.
4. За заочною формою підготовки освітнього ступеня доктора
філософії – 11150,00 грн.

