
Головне управління Національної поліції в Запорізькій області 

проводить відбір кандидатів на навчання за денною формою до вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських 

До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані 

громадяни, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться 17 років. 

 

ПЕРЕЛІК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 

ПІДГОТОВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

1. Національна академія внутрішніх 

справ; 

https://www.youtube.com/watch?v=MT

ZoE8QpAag 

2. Харківський національний 

університет внутрішніх справ; 

https://www.youtube.com/watch?v=3zc2

M63vsow 

3. Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ; 

https://www.youtube.com/watch?v=iktm

VztJXM8 

4. Львівський державний університет 

внутрішніх справ; 

https://www.youtube.com/watch?v=RiQ

gAS8_8mw 

 

5. Одеський державний університет 

внутрішніх справ; 

https://www.youtube.com/watch?v=_2jq

1v5gBtg 

 

6. Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка; 

https://www.youtube.com/watch?v=wZR

CNOdz-f8 

 

7. Донецький юридичний інститут 

МВС України 

https://www.youtube.com/watch?v=QWt

x1Js7Ea0
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ЕТАПИ ВІДБОРУ: 

1.     Подання документів 

Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно 

особисто звернутися до підрозділу кадрового забезпечення територіального 

органу поліції за місцем реєстрації (проживання) та подати документи, 

перелік яких визначений ст. 54 Закону України «Про Національну поліцію» 

та Порядком добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, 

поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, 

затвердженого наказом МВС від 15.04.2016  № 315 (зі змінами), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 

668/28798. 

2.  Медичне обстеження 

Відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначає військово-

лікарська комісія (ВЛК) згідно наказу МВС України №85  від 06.02.2001. 

Огляд ВЛК включає фізичне та психологічне обстеження та передбачає 

огляд лікарями-спеціалістами, проведення аналізів, електрокардіограми 

(ЕКГ), флюорограми та тестів. 

3. Перевірка рівня фізичної підготовленості 

Рівень фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в 

Національну поліцію України визначається в порядку, 

встановленому наказом МВС від 09.02.2016 № 90 (зі змінами), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за № 

306/28436. 

Рівень фізичної підготовленості має відповідати результату 

«задовільно» або вище за кожний з нормативів. 

Після закінчення навчання у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських 

усім випускникам гарантовано працевлаштування (проходження практики) у 

територіальних підрозділах ГУНП в Запорізькій області відповідно до 

набутої спеціальності 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0165-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0306-16
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Територіальні підрозділи ГУНП в Запорізькій області 

№ 

з/п 

Назва територіального 

органу 

Адреса Телефон для довідок та 

відповідальна особа 

1. Запорізький РУП ГУНП в 

Запорізькій області 

(Дніпровський ВП) 

 

м. Запоріжжя, 

просп. Соборний, 

191 

 

Комплектуюча ВП 

Зеленько Аліна Вікторівна 

(099-75-16-916) 

Юзько Ірина Вікторівна 

(097-79-63-373) 

2. Відділ поліції №1 

(Вознесенський ВП) 

 

м. Запоріжжя,  

вул. Возз’єднання 

України,буд. 32  

 

Комплектуюча ВП 

Земляна Тетяна Леонідівна 

(066-203-20-47) 

3. Відділ №2 

(Олександрівський ВП) 
 

м. Запоріжжя, вул. 

Олександрівська, 2   

Куратор ВП Угляр 

Олександр Васильович 

(050-48-42-542) 

4 Відділ поліції №3 

(Шевченківський ВП 

м. Запоріжжя  

вул. 8-го березня, 

буд.31 

Куратор ВП Сліпченко 

Таміла Сергіївна              

(066-140-21-14) 

Комплектуюча ВП 
Зеленько Аліна Вікторівна 

(099-75-16-916) 

5. Відділ поліції №4 

(Комунарський ВП) 

 

м. Запоріжжя, 

вул. Космічна, буд. 

40   

Комплектуюча ВП 

Коваленко Інна 

Володимирівна (095-87-51-

486) 

 

6. Відділ поліції №5 

(Хортицьке ВП) 

 

м. Запоріжжя 

вул. Лахтинська, 10 
Комплектуюча ВП 

Федоренко Олена 

Володимирівна (097-72-12-

179) 

7. Відділ поліції №6 

(Запорізьке ВП) 

 

м. Запоріжжя  

вул. Героїв 37-го 

батальйону 12-б 

 

Куратор ВП Федько 

Катерина Валеріївна 

(0961389239) 

Комплектуюча ВП Бруй 

Анна Юріївна  

(098-07-02-382; 066-79-01-

102) 

8. Відділення № 1 (Заводське 

ВП) 

м. Запоріжжя,  

вул. вул. 

Посадочна, 4-а 

Комплектуюча ВП 

Коваленко Інна 

Володимирівна (095-87-51-

486) 

 

9. Відділення № 2 

(Вільнянськ) 

м. Вільнянська, вул. 

Бочарова, 17 

Куратор ВП Ніколаєвська 

Тетяна Володимирівна 

(066-58-43-616) 

10. Відділення № 3 

(Новомиколаївка) 

смт. 

Новомиколаївка, 

вул. Запорізька, 81 

Куратор ВП Ніколаєвська 

Тетяна Володимирівна 

(066-58-43-616) 

 



 


