Вступні випробування або ЗНО:
Ступінь бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти:
за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна
діяльність» сертифікати ЗНО:
1. Історія України;
2. Українська мова та література;
за спеціальністю «Психологія» сертифікати ЗНО:
1. Біологія;
2. Українська мова та література.
Третім предметом:
– при вступі на денну форму за державним
замовленням є конкурс фізичних здібностей;
– при вступі на денну та заочну форми навчання за
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб є
третій сертифікат ЗНО (за вибором вступника):
– іноземна мова або математика (на спеціальність
«Право»);
– історія України або іноземна мова (на
спеціальність «Психологія»).
Ступінь бакалавра
на основі ОКР молодшого спеціаліста:
– іспит з кримінального права;
– додатковий іспит (для осіб, які вступають з іншої
спеціальності за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб).
Ступінь магістра:
– комплексний іспит зі спеціалізації;
– іспит з іноземної мови;
– додатковий іспит (для осіб, які вступають з іншої
спеціальності).

Денна форма навчання за
державним замовленням
Навчально-науковий інститут № 1
(03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9)
– Підготовка фахівців для органів досудового
розслідування та підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України за спеціальністю
«Право» (ступінь бакалавра/магістра).

Навчально-науковий інститут № 2
(02183, м. Київ, вул. Карбишева, 3)
– Підготовка фахівців для техніко-криміналістичного
забезпечення органів досудового розслідування
Національної поліції України (атестовані особи) за
спеціальністю «Право» (ступінь бакалавра).
– Підготовка фахівців для експертної служби
МВС України (цивільні особи) за спеціальністю
«Право»
(спеціалізація
«Судова
експертиза»)
(ступінь бакалавра/магістра).
Навчально-науковий інститут № 3
(02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4)
– Підготовка фахівців для підрозділів превентивної
діяльності
Національної
поліції
України
за
спеціальностями
«Право»,
«Правоохоронна
діяльність»
та
«Психологія»
(ступінь
бакалавра/магістра).
Факультет № 1
– Підготовка фахівців для оперативних підрозділів
Національної поліції України за спеціальністю
«Право» (ступінь бакалавра).
Факультет № 3 (м. Івано-Франківськ)
(76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії, 3)
– Підготовка фахівців для органів досудового
розслідування та підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України за спеціальностями
«Право» та «Правоохоронна діяльність» (ступінь
бакалавра).
Приймаються на навчання:
– особи молодшого складу Національної поліції
України віком від 18 років та цивільні особи віком від
17 років (ступінь бакалавра);
– особи, які мають спеціальні звання середнього
складу поліції (ступінь магістра);
– цивільні особи, які мають профільну вищу освіту не
нижче ступеня бакалавра (ступінь магістра «Судова
експертиза»).

Заочна форма навчання
за державним замовленням
та на умовах окремого договору
Навчально-науковий інститут № 4
(03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
– Підготовка фахівців за спеціальностями «Право»,
«Правоохоронна діяльність», «Публічне управління
та адміністрування» і «Психологія» на основі повної
загальної середньої освіти або раніше здобутих
ступенів освіти (ступінь бакалавра/магістра).

Факультет № 1
– Підготовка фахівців для оперативних підрозділів
Національної поліції України за спеціальністю
«Право» (ступінь бакалавра/магістра).
Факультет № 3 (м. Івано-Франківськ)
(76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії, 3)
– Підготовка фахівців за спеціальністю «Право»
(ступінь бакалавра).
Приймаються на навчання:
– особи
молодшого
та
середнього
складу
Національної поліції України віком від 18 років
(ступінь бакалавра);
– особи, які мають спеціальні звання середнього
складу поліції (ступінь магістра);
– особи, які проходять службу в Національній поліції
України, Національній гвардії України (крім
військовослужбовців строкової служби), структурних
підрозділах МВС України та інших центральних
органах
виконавчої
влади,
діяльність
яких
спрямовується та координується через Міністра
внутрішніх справ України (на умовах окремого
договору).
Всупники, які мають спеціальні звання, складають
вступні іспити або надають сертифікати ЗНО з
визначених предметів відповідно до обраної
спеціальності.

Денна форма навчання за рахунок
коштів фізичних або юридичних осіб
Сертифікати ЗНО
«Право»
«Психологія»
історія України;
біологія;
українська мова та
українська мова та
література.
література.
На вибір:
На вибір:
іноземна мова або
історія України або
математика.
іноземна мова.
Факультет № 2
(03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 8)
– Підготовка фахівців за спеціальностями «Право» та
«Психологія» на основі повної загальної середньої
освіти або раніше здобутих ступенів освіти (ступінь
бакалавра/магістра).
Факультет № 3 (м. Івано-Франківськ)
(76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії, 3)
– Підготовка фахівців за спеціальністю «Право» на
основі повної загальної середньої освіти (ступінь
бакалавра).

Заочна форма навчання за рахунок
коштів фізичних або юридичних осіб
Навчально-науковий інститут № 4
(03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
– Підготовка фахівців за спеціальностями «Право»,
«Публічне
управління
та
адміністрування»
і «Психологія» на основі повної загальної середньої
освіти або раніше здобутих ступенів освіти (ступінь
бакалавра/магістра).
Факультет № 3 (м. Івано-Франківськ)
(76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії, 3)
– Підготовка фахівців за спеціальністю «Право» на
основі повної загальної середньої освіти (ступінь
бакалавра).

Докторантура та аспірантура
(03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
– Підготовка кадрів за денною та заочною формами
навчання за відкритими спеціальностями ступенів
вищої освіти доктора філософії або доктора наук.
Приймаються на навчання:
– особи із числа середнього складу Національної
поліції України (офіцерського складу Національної
гвардії України) та цивільних осіб, які працюють на
підприємствах, в установах, організаціях, закладах,
що належать до сфери управління Міністерства
внутрішніх
справ
України
(за
державним
замовленням);
– цивільні особи (за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб).
Юридичний ліцей
імені Ярослава Кондратьєва
(03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 53)
– Здобуття повної загальної середньої освіти з
поглибленою юридичною та посиленою фізичною
підготовкою і правоохоронною профорієнтацією
дітей, які мають базову загальну середню освіту
(закінчили 9 класів), віком не старше 16 років,
категорії яких визначені нормативно-правовими
документами МВС України.
Кафедра військової підготовки
(03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
– Військова підготовка громадян України за
програмою підготовки офіцерів запасу за військовообліковими
спеціальностями
«Психологія»,
«Соціальна
психологія», «Бойове застосування
з’єднань, військових частин і підрозділів Національної
гвардії України з охорони та оборони важливих
державних об’єктів та комунікацій» і «Бойове
застосування з’єднань, військових частин і підрозділів
Національної гвардії України з охорони громадського
порядку».

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

здійснює підготовку фахівців у м. Києві
та регіональних підрозділах академії
за ступенями вищої освіти

бакалавра та магістра
за спеціальностями:
«Право», «Правоохоронна діяльність»
«Публічне управління та адміністрування»
і «Психологія».
Функціонує кафедра військової підготовки
офіцерів запасу
Наша адреса:
03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1
тел./факс (044) 246-94-91
Телефони для довідок:
(044) 520-06-66 (Приймальна комісія)
+38 (095) 654-56-56 (Приймальна комісія)
(044) 206-79-00 (відділ роботи з персоналом)
(0342) 52-32-00 (м. Івано-Франківськ)
e-mail: post@naiau.kiev.ua
www.naiau.kiev.ua

