
 

 

 

 

Прийом на бакалавріат зі спеціальності 081 «Право» в Інституті підготовки 

юридичних кадрів для СБ України НЮУ імені Ярослава Мудрого  

 
Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого запрошує на навчання за ступенем бакалавр 
за спеціальністю 081 “Право”. Строк навчання  - 4 роки. 
 

За детальною інформацією звертайтесь до регіонального органу СБУ за місцем проживання 
(перебування). Прийом заяв триває до 31 січня 2021 року.  
 

Інститут - унікальний навчальний підрозділ Служби безпеки України. Навчаючись у нас, Ви 
отримуєте класичну освіту в кращому юридичному виші країни та отримуєте спеціалізовану 
професійну підготовку, що стане надійним базисом для успішної кар'єри у провідній 
спецслужбі Держави. 
Переваги навчання в Інституті: 

● 100%  працевлаштування,  повний  соцпакет, офіцерське  звання  та  гідне  грошове 
забезпечення 

● безкоштовне навчання 
● потужна  спортивна   інфраструктура 
● безкоштовне проживання в комфортабельному гуртожитку у спальному районі поруч зі 

станцією метро 
● всі   курсанти  без  винятку  отримують  стипендію 
● безкоштовне медичне  і речове забезпечення 
● підтримка  спорту та здорового  способу  життя 
● участь  досвідчених  практичних  співробітників у  навчальних  заходах,  регулярне  

проходження практик у підрозділах та органах СБ України 
● система  підготовки  спрямована  на  формування гармонійної,  всебічно  розвиненої  

успішної людини, лідерських якостей  
● Інститут  розташований  в  самому  центрі міста,  поруч  всі важливі об'єкти 

інфраструктури, забезпеченість громадським транспортом 
● наші   курсанти  навчаються  у  найсучаснішому навчальному корпусі Університету  
● дружній згуртований колектив 

 



До участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра допускаються кандидати з 
повною загальною середньою освітою, які: 

● подали сертифікати ЗНО (крім категорії осіб, які мають право брати участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів)  

● успішно пройшли медичний огляд, оцінювання рівня фізичної підготовленості та 
професійно-психологічний відбір 

 

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО: 
● з української мови та літератури; 
● історії України; 
● іноземної мови (англійської, іспанської, німецької чи французької) або математики. 

 

Конкурсний бал за ЗНО  для вступу на спеціальність "Право" не може бути менше 140 балів. 
 

НОРМАТИВИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЧОЛОВІКИ  ЖІНКИ 

Оцінка Підтягування  
на перекладині 

(разів) 

Біг  
3000 м, 
(хв. сек) 

Біг  
100 м, 
(сек) 

 Оцінка Комплексна силова 
вправа (разів) 

Біг  
1000 м, 
(хв. сек) 

Біг  
100 м, 
(сек) 

5 
(відмінно) 

11 13.00 14.6  5 
(відмінно) 

30 4.30 16.8 

4 
(добре) 

9 13.20 15.0  4 
(добре) 

28 4.45 17.2 

3 
(задовільно) 

7 14.00 15.8  3 
(задовільно) 

26 5.15 18.0 

 

Особи, які зараховані на навчання до Інституту, проходять військову службу (навчання) 
курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Консультації щодо вступу:  

тел.: 099 132 86 29 (Viber, WhatsApp) 
 

e-mail: vstup.inf@gmail.com 
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Інформаційні ресурси: 

● порядок відбору 
 

http://bit.ly/2RGJDJr 

 

● правила прийому http://bit.ly/3iFgta4 

 

● адреси і контакти 
регіональних органів 
СБУ 

http://bit.ly/30yDnc1 

 

● Інститут на сайті НЮУ 
             ім. Я.Мудрого 

http://bit.ly/36AttL4 

 

 
Instagram http://bit.ly/3ldoWC2 

 

 
Facebook http://bit.ly/3irgVYF 

 

 
Telegram-канал                             http://t.me/vstupinfo   
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