Додаток 12
Особливості прийому на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»
1. Вступ до Національного авіаційного університету для здобуття вищої освіти за
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» ОС «Бакалавр» передбачає проходження
творчого конкурсу, участь вступників у якому можлива за таких умов:
1) попередньої реєстрації для участі у творчому конкурсі шляхом подачі наступних
документів:
– заяви на участь у творчому конкурсі;
– копії документа, що посвідчує особу;
– фотокартки розміром 3×4 см;
– копії документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про
завершення її здобуття;
2) проходження доконкурсних процедур у формі тестування з фізичної підготовки.
2. На спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» вступниками додатково
подаються документи:
- Сертифікат із психоневрологічного диспансеру;
- Сертифікат із наркологічного диспансеру;
- Результати відбору (тестування) з фізичної підготовки.
За відсутності будь якого з зазначених додаткових документів вступник не
допускається до участі в конкурсному відборі за спеціальністю 262 «Правоохоронна
діяльність».
3. Встановлення статусу «Допущено до участі у конкурсному відборі» електронним
заявам вступників за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» здійснюється
уповноваженою особою за рішенням приймальної комісії у разі надання вступником
документів, зазначених в п. 1., та отримання вступником рекомендації на вступ за
результатами проходження тестування з фізичної підготовки.
4. В разі зарахування за результатами конкурсного відбору на навчання за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність» вступник після закінчення другого курсу залежно від працевлаштування в
майбутньому має визначитися щодо навчання у військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти з метою отримання звання офіцера запасу.
Процедура доконкурсного відбору вступників
1. При вступі на денну форму навчання на спеціальність 262 «Правоохоронна
діяльність» освітнього ступеня «Бакалавр» вступники проходять тестування з фізичної
підготовки. До випробовувань допускаються абітурієнти, які мають медичну довідку про
задовільний стан здоров’я. Випробовування абітурієнтів здійснюється в один день.
Спочатку проводиться розминка і підготовка до нормативів з фізичної підготовки.
Порядок здачі нормативів: 1) біг 100 м; 2) підтягування на перекладині (згинання та
розгинання рук в упорі лежачи); 3) біг 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки). Відпочинок
між вправами складає не менше ніж 20 хв.
Нормативи:
Чоловіки
1. Біг 100 м: 14,5-14,3 с – 1 бал; 14,2-13,1 с – 2 бали; 13,2 с та краще – 3 бали.

2. Підтягування на перекладині: 10-11 разів – 1 бал; 12-15 разів – 2 бали, 16 і більше –
3 бали.
3. Біг 3000 м: 14 хв. 00-14 хв. 14 с – 1 бал; 13 хв. 46-13 хв. 59 с – 2 бали; 13 хв. 45 с та
краще – 3 бали.
Жінки
1. Біг 100 м: 14,5-14,3 с – 1 бал; 15,9 с – 2 бали; 15,0 с – 3 бали.
2. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи: – 18-21 разів – 1 бал; 22-24 рази
– 2 бали; 25 разів і більше – 3 бали.
3. Біг 2000 м: без обліку часу – 1 бал; 11 хв. 51-12 хв. 10 с – 2 бали, 11 хв. 50 с та
краще – 3 бали.
Виконання контрольних нормативів з бігу на 100 м та 3000 м організується за
традиційними правилами легкоатлетичних змагань. Підтягування на перекладині
здійснюється хватом зверху підборіддям вище перекладини без ривків та розгойдування.
Згинання-розгинання рук в упорі лежачи виконується прямим тілом до кута згинання рук в
ліктьовому суглобі не менше 90 градусів (прямий кут). Результати виконання контрольних
вправ екзаменатор оголошує після кожного виду випробувань, а в кінці випробувань
загальну суму набраних балів та рекомендації комісії у вигляді: «Допущений», «Не
допущений».
Результати тестування заносяться до Протоколу, який передається до Приймальної
комісії НАУ.
Вступник, який не виконав вимоги доконкурсного відбору до участі у конкурсному
відборі за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» не допускається.
Процедура проведення творчого конкурсу
Творчий конкурс проводиться у відповідності до затвердженої наказом ректора
Програми творчого конкурсу та графіку, розміщених на сайті Приймальної комісії
Національного авіаційного університету.
Вступники, які проходять творчий конкурс, допускаються до участі в ньому за
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка з
фотокарткою.
Творчий конкурс проводиться упродовж 2-х академічних годин (90 хв.) без перерви
в письмовій формі у вигляді 50-тестових завдань.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений
розкладом час до участі в конкурсному відборі не допускаються.
Результати творчого конкурсу оголошуються не пізніше наступного дня після
проведення творчого конкурсу та розміщуються на офіційному веб-сайті університету.
Довідки: тел. (044) 406-79-14; НАУ – корпус 1, ауд. 1-455
e-mail: uf.pk@npp.nau.edu.ua

