
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
УКРАЇНИ 

Головне управління Національної 
поліції в Луганській області 

Сєвєродонецьке районне 
управління поліції 

0 відділ поліції № З 
ллД.І. Менделєєва, 71, м. Лисичанськ, 9310 

6451) 7-04-54, г 13@1д.при. §оу.иа 
дентифікаційний код 40108845 

їли а ш д о ^ и ^ у г 

Начальникові управління освіти 
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Тетяні ХУДОБІ 

Шановна пані Тетяно! 

У зв'язку з проведенням роботи щодо підбору кандидатів на денну 
форму навчання за державним замовленням до закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання МВС України прошу Вас розмістити на 
сайтах загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, які 
підпорядковуються Лисичанському відділу освіти, наступну інформацію: 

«До уваги випускників 2022 року. 

Одним з найважливіших виборів, який кожен з нас здійснює у своєму 
житті, є правильний вибір професії. 

Відділ поліції № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області 
пропонує для вступу на навчання заклади вищої освіти Міністерства 
внутрішніх справ України: 

- Харківський Національний університет внутрішніх справ, 
- Луганський державний університет внутрішніх справ, 
- Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
- Одеський державний університет внутрішніх справ, 
- Національна академія внутрішніх справ, 
- Львівський державний університет внутрішніх справ. 
Перевагами навчання у вищих навчальних закладах МВС України є: 
1. навчання здійснюється за державним замовленням (бюджетна 

форма навчання), 
2. викладання дисциплін здійснюється на високому рівні педагогічним 

складом з досвідом роботи, 
3. після закінчення навчальних закладів, випускники обов'язково 

працевлаштовуються, 
4. проживання у сучасних гуртожитках, харчування та забезпечення 

форменим одягом - безкоштовне, 



5. проходження практики та стажування здійснюється в підрозділах 
Національної поліції України, 

6. можливість продовжити навчання в магістратурі, ад'юнктурі, 
аспірантурі, докторантурі. 

Для навчання запрошуються випускників загальноосвітніх та 
професійно-технічних закладів, які отримали повну загальну середню освіту, 
віком до 25 років. 

Вступ до закладів вищої освіти МВС України проводиться тільки по 
направленню територіального відділу поліції. Тому, бажаючим вступити у 
2022 році до закладів вищої системи МВС України необхідно протягом 
грудня 2021 року - квітня 2022 року звернутися до сектору кадрового 
забезпечення відділу поліції № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській 
області, що знаходиться за адресою: м. Лисичанськ, вул. Д.І.Менделєєва, 71. 
Довідки за телефоном: 095-376-72-70. 
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