Загальна характеристика
Національної академії внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ – навчальний заклад майже
зі 100-річним досвідом роботи.
Історія становлення академії бере свій відлік від 11 червня 1921 р., коли
почали функціонувати місцеві курси міліціонерів Харківської губміліції. І саме
ця дата стала днем народження Національної академії внутрішніх справ.
Через рік на базі курсів була створена Школа старшого командного
складу робітничо-селянської міліції УСРР. На засіданні РНК УСРР 25 грудня
1922 р. було вирішено реорганізувати школу міліції у Всеукраїнську школу і
прийняти її на державне забезпечення. На підставі цього рішення Наркомат
внутрішніх справ протягом 1923 р. здійснив необхідні організаційні заходи, і
наказом по міліції і кримінальному розшуку УСРР від 23 жовтня 1923 р.
навчальний заклад було перейменовано на Всеукраїнську школу міліції і
кримінального розшуку. Таким чином, навчальний заклад набув статусу
республіканського і почав готувати старший командний склад для органів
міліції усієї України.
У 1925 р. Всеукраїнська школа була передислокована з Харкова до Києва,
де для неї було виділено приміщення на Батиєвій горі (нині – це приміщення
середньої школи № 60). З 1936 р. навчальний заклад отримує нову назву –
Школа старшого начальницького складу робітничо-селянської міліції імені
В.А. Балицького. Через рік навчальний заклад одержав назву «Київська школа
удосконалення начальницького складу робітничо-селянської міліції». У такому
статусі школа проіснувала до літа 1941 року.
Наприкінці Другої світової війни Школа відновила свою роботу. Згодом
вона зазнала низку реорганізацій і перейменувань.
Наказом МВС СРСР від 20 серпня 1956 р. була організована Київська
спеціальна середня школа міліції МВС СРСР, яка почала готувати фахівців для
основних служб міліції зі строком навчання два роки (на заочному відділенні –
три роки). Школа розмістилася у приміщенні побудованого в повоєнні роки за
проектом архітектора Плєшкова О.А. пожежно-технічного училища,
переведеного до Львова.
У 1957 р. на її базі було створено відділення заочного навчання Вищої
школи МВС СРСР, а 1958 р. – Київський філіал ВШ МВС СРСР за наказом
МВС СРСР від 21 березня 1958 р. 11 квітня 1960 р. була прийнята урядова
постанова про створення Вищої школи МВС УРСР шляхом об’єднання філіалу
Вищої школи МВС СРСР і Київської спеціальної середньої школи міліції.
У 1962 р. дещо змінилася назва навчального закладу, що було пов’язано
зі зміною назви Міністерства. Школа стала іменуватися Вищою школою
Міністерства охорони громадського порядку УРСР.
У 1966 р. через зміни у структурі Міністерства школу було
підпорядковано безпосередньо союзному міністерству, і вона дістала назву
Київської вищої школи МОГП СРСР. З 1968 р. навчальний заклад став
іменуватися Київською вищою школою МВС СРСР.

Після проголошення незалежності України у 1991 р. навчальний заклад
став іменуватися Київською вищою школою МВС України, а у 1992 р. на його
базі було створено Українську академію внутрішніх справ.
Після підписання 20 грудня 1996 року Указу Президента України академії
надано статус національної.
Приєднання України у травні 2005 р. до Болонського процесу зумовило
необхідність перебудови системи навчальних закладів вищої освіти, у тому
числі й відомчих. У зв’язку з цим академія згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 8 вересня 2005 р. була реорганізована в університетський
заклад і набула найменування Київський національний університет внутрішніх
справ. Статус національного університету було підтверджено Указом
Президента України «Про збереження статусу національних за деякими
вищими навчальними закладами» від 15 вересня 2005 р.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.
№ 1709-р. «Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ» КНУВС реорганізований у Національну академію
внутрішніх справ. Указом Президента України «Про Національну академію
внутрішніх справ» від 31 серпня 2010 р. № 887/2010 за вищим навчальним
закладом збережено статус національного.
Керівник вищого навчального закладу: ректор Чернєй Володимир
Васильович, доктор юридичних наук, професор, генерал поліції другого рангу.
Академія має ліцензію Міністерства освіти і науки України серії
АЕ № 458568 від 28.07.2014.
Відомча приналежність – Міністерство внутрішніх справ України.
Форма власності – державна.
Навчальний заклад надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів
вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право»,
«Правоохоронна діяльність» та «Психологія», ступеня магістра за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також ступенів
доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями «Право»,
«Психологія» та «Філософія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та
заочною формами навчання за державним замовленням – для Міністерства
внутрішніх справ України, Національної поліції України, на умовах окремого
договору – для інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ, а також
фахівців за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
В НАВС на денній та заочній формах навчається понад 14 тис. здобувачів
вищої освіти.

Стан матеріально-технічного забезпечення НАВС
Для організації освітнього процесу використовується матеріальнотехнічна база Національної академії внутрішніх справ.
Загальна площа будівель і споруд становить 182,1 тис. м2, зокрема:
13 навчальних корпусів загальною площею 70,6 тис. м2 .
Аудиторний фонд складається з навчальних аудиторій, в тому числі
обладнаних технічними засобами навчання:
- 33 лекційних залів загальною площею 5195 м2 на 5583 посадкових місць
і 313 аудиторій загальною площею 15 523 м2 на 9484 посадкових місць, а також:
- 11 гуртожитків загальною площею 70,6 тис. м2 на 4977 ліжко-місць,
дозволяють у повному обсязі забезпечити здобувачів вищої освіти, що
навчаються на денній формі навчання;
- 60 спортивних об’єктів, у тому числі 25 спортивних і тренажерних залів,
8 тирів, 3 стадіони, 13 спортивних майданчиків та гімнастичних містечок,
8 футбольних полів та майданчиків, 3 спеціальні смуги перешкод.
Усі будівлі підключені до інженерних мереж (водопостачання, каналізація,
тепломережі, електропостачання). Освітній процес здійснюється у корпусах, які
цілодобово охороняються.
Навчальні приміщення академії відповідають санітарним нормам,
вимогам правил пожежної безпеки та нормам охорони праці. Підтвердженням
цього служать відповідні офіційні документи: висновки державної санітарноепідеміологічної експертизи від 19 березня 2015 року № 55/6-112; відділу
пожежної безпеки Департаменту матеріального забезпечення від 06.06.2016
№ 25/6-2270. В усіх приміщеннях академії дотримуються необхідні вимоги
техніки безпеки та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани
евакуації. Стан освітлення аудиторій та санітарні норми приміщень
відповідають усім необхідним нормам та вимогам.
В комп’ютерних кабінетах НАВС встановлено 287 сучасних комп’ютера,
загалом кількість комп’ютерних місць на 100 курсантів денної форми навчання
становить 30. Висококваліфіковані співробітники академії підтримують
складне технологічне обладнання в робочому стані.
В академії постійно розширюються функції офіційного веб-порталу,
призначеного для інформаційного забезпечення освітнього процесу, а також
профорієнтаційної та презентаційної роботи з майбутніми вступниками.
Веб-портал містить нормативну, звітну та статистичну інформацію про
навчальну, навчально-методичну та наукову роботу, інформацію для
вступників, розділ дистанційного навчання тощо.
У складі порталу функціонують 8 сайтів навчально-наукових інститутів,
факультету та юридичного ліцею. Вони містять презентаційну,
профорієнтаційну, довідкову інформацію про навчально-наукові інститути
(центри), кафедри, наукові лабораторії, навчально-виховні та інші структурні
підрозділи, а також інформацію з організації освітнього процесу (розклади
занять, консультацій, контрольних заходів, робочі навчальні програми,
матеріали практичної підготовки тощо).
На веб-порталі функціонують сайти періодичних наукових видань –

«Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ», «Філософські та
методологічні проблеми права», «Юридична психологія», «Юридичний
часопис Національної академії внутрішніх справ».
Також, надає послуги Електронний репозитарій НАВС на базі
програмного комплексу Dspace. В шести розділах репозитарію розміщені понад
1200 наукових робіт з такими метаданими, як відомості про автора, наукову
спеціальність, галузь універсальної десяткової класифікації, ключові слова,
анотація, а також електронна версія у форматі PDF.
Протягом 2016/2017 навчального року академією отримано 3 патенти
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент):
 патент на промисловий зразок «Лінійка масштабна криміналістична» –
кафедра криміналістичних експертиз, група інтелектуальної власності (№ 33325
від 10.11.2016 р.);
 патент на корисну модель «Контейнер для об’єктів біологічного
походження» – НЛ з проблем кримінальної поліції, група з питань
інтелектуальної власності (№ 116198 від 10.05.2017 р.);
 патент на винахід «Спосіб керування системою електронного
дистанційного контролю за місцезнаходженням особи» – кафедра
інформаційних технологій (№ 114518 від 26.06.2017 р.).
Подано 4 заявки до Державного підприємства «Український інститут
інтелектуальної власності» (Укрпатент) на отримання патенту України:
 корисна модель «Пристрій пошуковий вибухотехнічний» (заявка
u 201705890 від 13.06.2017 р.);
 корисна модель «Пристрій для приготування водонаповненої вспіненої
композиції» (заявка u 201706787 від 30.06.2017 р.);
 промисловий зразок «Стрічка сигнальна огороджувальна» (заявка
s 201701227 від 10.07.2017 р.).
 промисловий зразок «Лінійка трафаретна криміналістична для огляду
місця події» (заявка № s201701167 від 30.06.2017 р.).
Академією отримано 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на
твір Державної служби інтелектуальної власності:
-літературно-письмовий твір учбового характеру «Методика протидії
злочинам на ринку зерна» – НЛ з проблем кримінальної поліції (свідоцтво
№ 67552 від 02.09.2016 р.);
-літературно-письмовий
твір
учбового
характеру
«Методика
розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною
небезпекою» – НЛ з проблем досудового розслідування (свідоцтво № 67699 від
09.09.2016 р.);
-програмний продукт «Мультимедійний підручник «Логіка» – кафедра
філософії права та юридичної логіки (свідоцтво № 67942 від 23.09.2016 р.);
-літературно-письмовий
твір
учбового
характеру
«Методика
розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики» – НЛ з
проблем досудового розслідування (свідоцтво № 67700 від 09.09.2016 р.);

-програмний продукт «Мультимедійний підручник з навчальної
дисципліни «Юридична деонтологія» – Кафедра теорії держави та права
(свідоцтво № 67960 від 27.09.2016 р.);
-літературно-письмовий
твір
учбового
характеру
«Методика
розслідування кримінальних впроваджень за фактом безвісного зникнення
осіб» – НЛ з проблем досудового розслідування (свідоцтво № 67943 від
23.09.2016 р.);
-літературно-письмовий твір учбового характеру «Протидія злочинам,
пов’язаним із сепаратиськими діями» – НЛ з проблем кримінальної поліції
(свідоцтво № 70249 від 03.02.2017 р.);
-літературно-письмовий твір учбового характеру «Методика протидії
підрозділами Національної поліції України фінансуванню створення не
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» – НЛ з проблем
кримінальної поліції (свідоцтво № 70361 від 17.03.2017 р.);
-мультимедійний навчальний посібник «Філософія» – кафедра філософії
права та юридичної логіки (свідоцтво № 72043 від 18.05.2017 р.);
-мультимедійний навчальний посібник «Теорія держави та права» –
кафедра теорії держави та права (свідоцтво № 71557 від 24.04.2017 р.);
-мультимедійний навчальний посібник «Домедична допомога» – кафедра
криміналістики та судової медицини (свідоцтво № 71556 від 24.04.2017 р.);
-мультимедійний навчальний посібник «Математична статистика» –
кафедра інформаційних технологій (свідоцтво № 71555 від 24.04.2017 р.);
-мультимедійний навчальний посібник «Особливості розслідування
окремих видів злочинів» – кафедра криміналістики та судової медицини
(свідоцтво 72044 від 18.05.2017 р.).
Подано 8 заявок на отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права
на твір до Державної служби інтелектуальної власності:
-літературно-письмовий
твір
учбового
характеру
«Методика
правоохоронної діяльності «Протидія підрозділами Національної поліції
України злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв»» – НЛ з проблем
кримінальної поліції (заявка від 11.05.2017 № 73613);
-літературно-письмовий
твір
учбового
характеру
«Методика
правоохоронної діяльності «Виявлення, фіксація та вилучення наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у кримінальних
провадженнях»» – НЛ з проблем кримінальної поліції (заявка від 07.06.2017
№ 74067);
-інформаційно-довідкова програма «Автоматизоване робоче місце
слідчого» – кафедра кримінального процесу (заявка від 20.06.2017 № 74183).
-мультимедійний навчальний посібник «Історія держави і права
зарубіжних країн» – кафедра історії держави та права зарубіжних країн (заявка
від 23.06.2017 № 74030);
-мультимедійний навчальний посібник «Інформаційні технології в
діяльності Національної поліції» – кафедра інформаційних технологій (заявка
від 11.05.2017 № 73614);
-мультимедійний навчальний посібник «Антикорупційна політика в
Україні» – відділ організації науково-дослідної роботи, кафедра СТ та
оперативно-розшукового документування (заявка від 15.05.2017 № 73679);

Інформація про загальну площу приміщень
Національної академії внутрішніх справ, що використовуються у освітньому процесі

Найменуван
ня власника
майна

м. Київ,
Національна
пл. Солом’янська, 1 академія
внутрішніх
справ
м. Київ,
Національна
вул. Народного
академія
ополчення, 9/
внутрішніх
2 гуртожитки
справ

Площа
(кв.м)

22663 м²

29384 м²

Державна
власність (МВС
України)

Документ про право
користування (договір оренди)
строк дії
договору
оренди

наявність
державної
реєстрації

наявність
нотаріального
посвідчення

Інформація про наявність
документів
про
відповідність
санітарним
нормам

про
відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

Висновок
державне
санітарноепідеміоло
гічної
експертизи
від
19.03.2015
№ 55/6-112

Департаме
нт
державног
о майна та
ресурсів
відділ
пожежної
безпеки
від
06.06.2016
№ 25/62270

-

№ 7424/139 від 25.05.2016з 25.05.2016
по 25.04.2019 3813,2 м2 № 7695 від
22.12.2016 з 22.12.2016 по 22.12.2019
3404,2 м2

Адреса
приміщення/
кількість
гуртожитків

Назва та
реквізити
документа про
право власності
або
оперативного
управління або
користування
Державна
власність (МВС
України)

про
відповід
ність
нормам з
охорони
праці

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних
лабораторій Національної академії внутрішніх справ, які забезпечують виконання
начального плану за спеціальністю
№
п/п

Назва комп'ютерної лабораторії (аудиторії), її
площа

1.

Комп’ютерний клас № 431, пл. Солом’янська,1

2.

Ситуаційний центр, пл. Солом’янська,1

3.
4.

Центр
міжнародного
поліцейського
співробітництва, пл. Солом’янська,1
Комп’ютерний клас № 442, пл. Солом’янська,1

5.

Комп’ютерний клас № 417, пл. Солом’янська,1

6.

Комп’ютерний клас № 145, вул. Н.Ополчення, 9

7.

Комп’ютерний клас № 146, вул. Н. Ополчення, 9

8.

Комп’ютерний клас № 1.1, вул. Колекторна, 4

9.

Комп’ютерний клас № 1.1a, вул. Колекторна, 4

Модель і марка
персональних
комп’ютерів та
кількість
16 штук
Pentium G

Назви пакетів
прикладних програм (в
тому числі
ліцензованих)
Windows 7
MS Office 2007

29 штук
Pentium G
32 штук
Pentium G
15 штук
Celeron D
15 штук
Pentium G
15 штук
Celeron G

Windows 7
MS Office 2007
Windows 7
MS Office 2007
Windows 7
MS Office 2010
Windows 7
MS Office 2010
Windows 7
MS Office 2010

Internet

15 штук
Celeron G
15 штук
Pentium G
13 штук
Pentium G

Windows 7
MS Office 2010
Windows 7
MS Office 2007
Windows 7
MS Office 2007

Internet

Примітка
Internet

Internet
Internet
Internet
Internet

Internet
Internet

Спеціалізоване матеріально-технічне забезпечення
Національна академія внутрішніх справ відноситься до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання.
У зв’язку з цим, НАВС має спеціалізовані навчальні об’єкти:
Навчальні полігони – ділянка місцевості, обладнана спеціальними спорудами, приладами, призначення якої є
проведення практичних занять та вправ щодо виявлення, вилучення, фіксації та дослідження доказів і проведення
слідчих (експертно-криміналістичних) дій, таких як огляд місця події, огляд трупу, слідчий експеримент, обшук у
помешканні, обшук у приміщенні та ін.
На заняттях у навчально-криміналістичному полігоні у здобувачів вищої освтіи виробляються навички
застосування знань, отриманих в ході вивчення дисциплін, що спрямовані на формування практичної складової
майбутньої поліцейської, слідчої, оперативно-розшукової, криміналістичної та експертної діяльності.
Максимально наближена до реальної обстановка у навчальному полігоні дає можливість, використовувати
технічні засоби, застосовувати знання з виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину, проведення оперативнорозшукових заходів, слідчих дій.
№ Назва навчального
з/п
об’єкта
1. «Банківська
установа
–
відділення
ощадбанку»

Перелік навчальних
дисциплін
«Практикум зі складання
кримінальнопроцесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,
«Кримінальний
процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна підготовка».

Перелік обладнання

Кінцева мета

Загороджувальне вікно зі
наскрізними
слідами
пострілу;
Манекен людини;
Предмети з різних матеріалів
з невидимими відбитками
пальців;
Предмети з поверхневими
слідами взуття;
Предмети з мікроволокнами
тканини, мікрочастками.

Опанувати засоби, прийоми,
методи
та
методики
виявлення,
фіксації
та
вилучення об’єктів та слідів
злочину;
дослідження
на
конкретних об’єктах механізм
утворення слідів балістичного,
трасологічного,
дактилоскопічного, хімічного,
біологічного та інших видів
походження.

2.

Наркопритон

«Практикум зі складання
кримінальнопроцесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,
«Кримінальний
процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна підготовка»

Шприци; Манекен людини;
Предмети з різних матеріалів
з невидимими відбитками
пальців;
Таблетки;
Предмети з мікроволокнами
тканини, мікрочастками.
Також,
на
полігоні
знаходяться:
Інформаційний стенд щодо
обладнання полігону.
Інформаційний стенд
з
переліком
питань
щодо
огляду місця події.

3.

Квартира

«Практикум зі складання
кримінальнопроцесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,
«Кримінальний
процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна підготовка»

Макети зброї, використаної
при вчиненні злочину ножів, пістолетів, кастетів
тощо;
Підроблені різноманітними
способами документи;
Манекен людини;
Предмети з різних матеріалів
з невидимими відбитками
пальців;
Предмети з поверхневими
слідами взуття;

Забезпечення
оптимальних
умов
для
формування
практичних
навичок
у
здобувачів вищої освіти по
вирішенню
завдань,
пов’язаних з виявленням,
фіксацією, вилученням та
попереднім
дослідженням
об’єктів і слідів даного виду
кримінального
правопорушення, а також
вивчення
можливостей
застосування
при
цьому
техніко-криміналістичних
засобів і тактичних прийомів
при провадженні окремих
слідчих
(розшукових)
та
негласних
слідчих
(розшукових) дій.
Вивчення прийомів, методів
та
методики
виявлення,
фіксації та вилучення об’єктів
та слідів злочину при огляді
місця події, обшуку, слідчому
експерименті,
тимчасовому
вилученні
майна
та
документів тощо.

4.

Магазин

5.

Офісне
приміщення

«Практикум зі складання
кримінальнопроцесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,
«Кримінальний
процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна
підготовка»,
«Криміналістичне
слідознавство»,
«Участь
спеціаліста при проведенні
слідчих (розшукових) дій»,
«Техніко-криміналістичне
забезпечення
слідчих
(розшукових) дій»
«Практикум зі складання
кримінальнопроцесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,

Предмети з мікроволокнами
тканини, мікрочастками;
Схованки, які вмонтовані в
меблі, книгах та інших
об'єктах.
Експертна
валіза;
електростатичний
збирач
пилу (слідоуловлювач);
навчально-методичні
експозиції
постійного
(спеціалізовані стенди) і
змінного характеру (робоче
місце); вітрина з муляжами
товарів; манекен людини;
предмети з різних матеріалів
з невидимими та маловидими
слідами папілярних узорів;
лупи – 5 шт.

Навчальний
полігон
є
окремим приміщенням із
вхідними
дверима.
У
приміщення для реальної
наочності
облаштовано
обстановку
офісного
приміщення: сейф, шафа,

Формування
практичних
навичок у здобувачів вищої
освіти по вирішенню завдань,
пов’язаних із виявленням,
фіксацією, вилученням та
попереднім
дослідженням
об’єктів і слідів кримінального
правопорушення, а також
вивчення
можливостей
застосування
при
цьому
техніко-криміналістичних
засобів і тактичних прийомів
при провадженні окремих
слідчих (розшукових) дій.

Дослідження на конкретних
об’єктах механізм утворення
слідів
трасологічного,
дактилоскопічного та інших
видів
походження;
підготувати та адаптувати
майбутніх
слідчих
та

«Кримінальний процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна підготовка»

6.

«Залізничний
вагон»

«Практикум зі складання
кримінальнопроцесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,
«Кримінальний
процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна підготовка»

комп’ютерні
стільці
з
оргтехнікою.
Також,
на
полігоні
знаходяться:
Інформаційний стенд щодо
обладнання
полігону.
Інформаційний стенд
з
переліком
питань
щодо
огляду місця події.
Бронежилети, макети ножів,
пістолетів, кастетів, кобури,
поясні ремні, чохли для
наручників,
наручники.
Також,
на
полігоні
знаходяться: інформаційний
стенд
щодо
обладнання
полігону,
інформаційний
стенд з переліком питань
щодо
вирішуються
при
проведенні
операції,
пов’язаних
з
силовим
затриманням підозрюваних
осіб.

працівників
оперативних
підрозділів до проходження
навчальної
практики
і
стажування у практичних
підрозділах в умовах діючого
Кримінального
процесуального
кодексу
України.
Опанування
засобами,
прийомами
та
тактикою
застосування
заходів
фізичного впливу, спеціальних
засобів та вогнепальної зброї
при здійсненні спеціальних
операцій,
пов’язаних
з
силовим затриманням осіб, які
підозрюються
у
скоєнні
злочину; вивчення заходів
безпеки
при
затриманні
підозрюваних осіб; засвоєння
правових підстав застосування
заходів фізичного впливу,
спеціальних
засобів
та
вогнепальної зброї.

7.

«Літак АН-24»

«Практикум зі складання
кримінальнопроцесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,
«Кримінальний
процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна підготовка»

Макети вогнепальної зброї,
використаної при вчиненні
злочину,
вибухових
пристроїв, ножів, пістолетів,
кастетів тощо;
Також,
на
полігоні
знаходяться інформаційний
стенд
щодо
обладнання
полігону;
інформаційний
стенд з переліком питань
щодо
вирішуються
при
проведенні
спеціальної
операції,
слідчих
(розшукових дій).

8.

«Кабінет
криміналістики»

«Практикум зі складання Макети знарядь
кримінальнозлочину; манекен.
процесуальних
документів»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність»,
«Кримінальний
процес»,
«Кримінальне право»,
«Розслідування
окремих
видів злочинів», «Тактикоспеціальна підготовка»

Реалізувати практично-дійову
і творчу складові змісту
навчання; вивчення прийомів
та
методів
отримання
доказової інформації при
ОМП, допиті, одночасному
допиті двох чи більше раніше
допитаних осіб, проведенні
впізнання речей або осіб;
підготувати та адаптувати
майбутніх
слідчих
та
працівників
оперативних
підрозділів до проходження
навчальної
практики
і
стажування у практичних
підрозділах в умовах діючого
Кримінального
процесуального
кодексу
України.
вчинення Складання
кримінальнопроцесуальних
документів
кримінального провадження.
У такий спосіб досягається
найбільш активна участь в
опрацюванні
навчального
матеріалу усього особового
складу навчальної групи.

Металодетектори
малогабаритні «Гарет» -2 шт;
метало детектор «Гарет»
багатофункціональний;
пошукові дзеркала – 2 шт;
щуп -2 шт; криміналістична
валіза
«Експерта
вибухотехніка»; комп’ютер з
монітором;
магнітна
платформа пересувна;
костюм
вибухотехніка
модель “EOD-9”.
10. Криміналістичний «Участь
спеціаліста
в Обстановка,
що
імітує
діях»; приміщення після пожежі;
полігон
«Місце слідчих
«Криміналістика»
криміналістична
валіза
пожежі»
«Інспектора криміналіста»;
комп’ютер з монітором.
9.

Вибухотехнічний
комплекс

11. Лабораторія
дактилоскопічних
та трасо логічних
досліджень

«Судова
вибухотехнічна
експертиза»;
«Криміналістична
вибухотехніка»;
«Криміналістичне
зброєзнавство»,
«Саморобні
вибухові
пристрої.
Класифікація,
демаскуючі ознаки»

«Дактилоскопія»;
«Трасологія»;
«Судова
дактилоскопічна
експертиза»;
«Судова
трасологічна експертиза»;
«Криміналістичне
слідознавсто»;
«Участь
спеціаліста
в
слідчих
(розшукових) діях»

Мікроскоп «Konus Crystal»;
цифрова
камера
«Sigela
USMOC3100.3.1»; 4 usbмікроскопи «SIGETA CAM07». 10 збільшувальних луп з
під світкою 20170101; 10
дактилоскопічних луп; 5
комп’ютерів з монітором;
проектор

Формування
спеціальних
знань та навичок у здобувачів
вищої
освіти
шляхом
опанування
криміналістичними засобами,
прийомами,
методами
та
методиками
дослідження
об’єктів
криміналістичної
вибухотехніки та судової
вибухотехнічної експертизи.
Формування
спеціальних
знань та навичок у здобувачів
вищої
освіти
шляхом
опанування
криміналістичними засобами,
прийомами,
методами
та
методиками
дослідження
об’єктів, які можуть бути
присутніми при огляді місця
пригоди після пожежі.
Формування
спеціальних
знань та навичок у здобувачів
вищої
освіти
шляхом
опанування
криміналістичними засобами,
прийомами,
методами
та
методиками
дослідження
об’єктів дактилоскопічного та
трасологічного походження.

12. Спеціалізована
аудиторія
«Навчальна
лабораторія
цифрової
фотографії
та
криміналістичних
обліків»

«Науково-дослідна
фотографія»,
«Криміналістичні обліки»,
«Участь спеціаліста при
проведенні
слідчих
(розшукових)
дій»,
«Техніко-криміналістичне
забезпечення
слідчих
(розшукових) дій»

Комп’ютер - 4 шт; плакати з
навчальної
дисципліни
«Криміналістична
фотографія та відеозапис»;
плакати
з
навчальної
дисципліни
«Науково
–
дослідна
фотографія»;
мікроскоп USB -2 шт.
мікроскоп
МБС-10;
3 установки «Білорусь» в
комплекті;
набір
світлофільтрів;
донний
освітлювач;
установка
«С64»; волоконний освітлювач;
ультрафіолетова лампа 2 щт.;
освітлювач «ОІ-19» -2 шт.;
лупи
криміналістичні
з
посвідкою;
лупи криміналістичні 10 шт.
об’єкти
для
проведення
досліджень за методами
НДФ.

Вивчення
навчальної
дисципліни науково-дослідної
фотографії, правових підстав
використання
спеціальних
знань
при
застосуванні
науково-технічних
засобів,
методів і методик науководослідної
фотографії
пов’язаних з виявленням,
фіксацією,
вилученням
матеріальних
слідів
кримінальних правопорушень,
а також набутті практичних
навичок
із
застосування
техніко-криміналістичних
засобів у ході проведення
слідчих (розшукових) дій та
криміналістичних досліджень,
встановлення інших обставин,
що мають значення для
органів
досудового
розслідування.

13. Криміналістичний «Криміналістика»,
полігон «Житлова «Криміналістичне
слідознавство»,
«Участь
кімната»
спеціаліста при проведенні
слідчих (розшукових) дій»

Експертна валіза; екран;
манекен людини; предмети з
різних
матеріалів
з
невидимими та маловидими
слідами
папілярних
візерунків;
підроблені
різними
способами
документи; лупи – 5 шт

«Судова
експертиза
документів»;
«Криміналістичне
документознавство»;
«Судове почеркознавство»;
«Криміналістичне
почеркознавство»

Мікроскоп
цифровий
«Levenhuk»;
3 детектори валют: «EVRO
COMPATIBLE»; «MO5 multifunction money detector»;
«Спектр-Видео-Евро»;
10
збільшувальних
луп
з
підсвіткою;
20
збільшувальних
луп
звичайних;
10
ультрафіолетових
підсвітлювачів портативних;

14. Навчальнометодичний
кабінет з технікокриміналістичного
дослідження
документів
та
почерку

Формування
практичних
навичок у здобувачів вищої
освіти по вирішенню завдань,
пов’язаних з виявленням,
фіксацією, вилученням слідів
різних видів кримінальних
правопорушень, а також у
підвищенні
ефективності
практичного
навчання,
забезпечення
умов
для
проведення навчальних занять
з
використанням
прогресивних
методів
навчання (ділові ігри, групові
вправи,
лабораторні
практикуми)
і
криміналістичної
техніки,
комп'ютерів і проекційної
апаратури.
Формування
спеціальних
знань та навичок у здобувачів
вищої
освіти
щляхом
опанування
криміналістичними засобами,
прийомами,
методами
та
методиками
дослідження
об’єктів
криміналістичного
документознавства.

комп’ютер з монітором;
usb-мікроскоп
«SIGETA
CAM-07»
15. Навчально«Криміналістична
Комп’ютерна техніка;
габітологія»,
комп’ютерна
програма
методичний
FACES 4.0; діапроектор;
кабінет
з «Криміналістика»,
«Криміналістичні обліки», фотоапарат;
комп’ютерна
навчальної
«Судово-портретна
мережа – Інтернет;
дисципліни
масштабні лінійки; ростова
«Криміналістична експертиза»
лінійка; олівці; циркуль;
габітологія»
збільшувальні лупи;
мікроскоп Konus Crystal;
цифрова
камера
SigetaUSMOC 3100 3.1 Mpix.

«Судова
експертиза
вогнепальної та холодної
зброї»; «Криміналістичне
зброєзнавство»

Мікроскоп МБС-10 -2 шт.;
установка «Циклоп-1»;
11 штангенциркулів;
мікроскоп порівняльний МС1;
балістична валіза – БВ-1.

17. Навчальна
«Організація
роботи
аудиторія (полігон) підрозділів превентивної
діяльності
Національної
поліції»;
«Організація

Навчальні стенди (10 шт.:
105см х 85 см): міжнародні та
національні документи, які
регламентують діяльність із

16. Навчальнометодичний
кабінет
дослідження
вогнепальної
та холодної зброї

Формування
спеціальних
знань, навичок і умінь
досліджувати
зовнішність
людини,
здійснювати
словесний опис зовнішності
людини, складати суб’єктивні
портрети,
оперативнорозшукові орієнтування на
осіб, які підозрюються у
вчиненні
кримінальних
правопорушень,
а
також
проводити
експертне
дослідження
зовнішності
людини, що зафіксована на
фото та відео.
Формування
спеціальних
знань та навичок у здобувачів
вищої
освіти
шляхом
опанування
криміналістичними засобами,
прийомами,
методами
та
методиками
дослідження
зразків
вогнепальної
та
холодної зброї.
Складання адміністративнопроцесуальних
документів;
формування
спеціальних
знань та навичок.

охорони
публічного
порядку»; «Практикум з
протидії
насильству
в
сім’ї»;
«Практикум
організації
роботи
дільничного
офіцера
поліції
на
закріпленій
дільниці обслуговування»;
«Превентивна діяльність та
реагування
дільничного
офіцера поліції на факти
вчинення насильства в
сім’ї»;
«Діяльність
дільничного
офіцера
поліції
при
застосуванні
норм
КУпАП».

протидії насильства в сім’ї;
законодавче
визначення
насильства в сім’ї та його
в
и
спеціальні
заходи
з
д
попередження
насильства в
с
і
відповідальність
за вчинення
м
насильства
в
сім’ї
’
(кримінальна,
адміністративна,
цивільноправова);
алгоритм
дій
дільничного офіцера поліції
при
розгляді
заяв
і
повідомлень про вчинення
насильства в сім’ї або
реальну його загрозу: якщо
відносно потерпілої особи
вчинено насильство в сім’ї;
якщо
потерпілій
особі
заподіянні
легкі
тілесні
ушкодження;
особливості
розгляду поліцією звернень з
приводу
жорстокого
поводження із дітьми;
мережа інституцій, залучених
до протидії насильству в сім’ї
сутність корекційних заходів.
Технічні засоби: плазмова
панель;
пристрій
безперебійного
живлення;

18. Інтерактивна
кімната

19. Навчальний
кабінет
«Поліцейська

система відеофіксації;
звукова стереосистема, яка
підключена до комп’ютера та
плазмової панелі (при потребі
для демонстрації відео та
звукового сигналів); ноутбук;
мультимедійний проектор.
меблі (шафа, диван, столи,
стільці);
бутафорські
елементи
кухонного
інвентарю;
відеокамери, мікрофони (4 шт.).

«Організація
роботи
відпрацювання
навичок
підрозділів превентивної
відвідування громадян за
діяльності
Національної
місцем
проживання
та
поліції»;
«Організація
поведінки
при
охорони
публічного
правопорушеннях, вчинених
порядку»; «Практикум з
за місцем проживання, в тому
протидії
насильству
в
числі актів насильства в сім’ї.
сім’ї»;
«Практикум
Кімната поділяється на дві
організації
роботи
зони: перша – для проведення
дільничного
офіцера
необхідних дій із особою, що
поліції
на
закріпленій
вчинила насильство в сім’ї,
дільниці обслуговування»;
друга – для проведення роботи
«Превентивна діяльність та
із жертвою насильства в сім’ї.
реагування
дільничного
офіцера поліції на факти
вчинення насильства в
сім’ї»;
«Діяльність
дільничного
офіцера
поліції
при
застосуванні
норм
КУпАП».
«Організація
роботи Комп’ютер із встановленою Набуття практичних навичок
підрозділів превентивної програмою «Автоматизоване та
вдосконалення
діяльності
Національної робоче місце дільничного професійного рівня курсантів

станція»

поліції»;
«Організація
охорони
публічного
порядку»; «Практикум з
протидії
насильству
в
сім’ї»;
«Практикум
організації
роботи
дільничного
офіцера
поліції
на
закріпленій
дільниці обслуговування»;
«Превентивна діяльність та
реагування
дільничного
офіцера поліції на факти
вчинення насильства в
сім’ї»;
«Діяльність
дільничного
офіцера
поліції
при
застосуванні
норм
КУпАП».

офіцера поліції» та зразками
(бланками)
документів,
службовими
документами,
навчальними
фільмами;
металева шафа (сейф) для
зберігання
службової
документації;
стаціонарні
засоби зв’язку; спеціальні
засоби
індивідуального
захисту; меблі (столи, стільці,
шафи для одягу та паперів);
інформаційні
стенди,
вогнегасник, індивідуальна
аптечка;
службова
документація (настінний план
поліцейської
дільниці,
контрольно-наглядова справа
поліцейської
дільниці,
нормативно-правові
акти
МВС,
які
регулюють
діяльність
поліції,
організаційно-розпорядчі
акти Національної поліції
України);
макети
профілактичних
справ;
спеціальна
юридична
література.

(слухачів),
формування
алгоритмів правильних дій під
час реагування на факти
вчинення насильства в сім’ї,
шляхом їх відпрацювання під
час тренінгів та рольових ігор,
відпрацювання тактики дій у
найбільш типових ситуаціях,
що виникають у діяльності
органів поліції з врахуванням
дотримання правил особистої
безпеки, дій в екстремальних
ситуаціях,
необхідності
застосування превентивних та
примусових
поліцейських
заходів.

20. Навчальна
лабораторія
з
комп’ютерної
підтримки
підготовки
фахівців
для
органів досудового
розслідування та
кримінальної
поліції

«Інформаційне
забезпечення
органів
Національної
поліції»,
«Інформаційні технологій в
професійній діяльності»

«Мала експертна система»;
«АРМОР» (Автоматизоване
Робоче Місце Оперативника);
Комплекс
комп’ютерних
імітаційних ділових ігор
«МАНІЯК», «ОЧЕВИДЕЦЬ»,
«РОЗБІЙ»,
«ДІЗНАННЯ»,
«МАК», «СЛІДЧИЙ» та ін.
(імітаційні
задачі,
які
розглядають
процедури
розслідування
злочинів:
торгівлею
наркотиками,
вбивства, розбійного нападу,
крадіжка,
шахрайство,
хуліганство.
Формують
навички
роботи
при
розслідуванні справ цього
напряму);
«СЛІДЧИЙ»
(навчаюча
комп’ютерна програма);
FACES 3.0, Fro та Faces
(програми для складання
фоторобота);
«АРМ
слідчого»
«АРМОР» (Автоматизоване
Робоче Місце Оперативника).
Крім того, для забезпечення
навчального
процесу
на
серверному обладнанні класів
встановлено
наступне
програмне
забезпечення:

Запобігати незаконному та
неефективному застосуванню
інформаційних технологій при
обробці
інформації;
впроваджувати
ефективний
розподіл функцій, обов’язків і
повноважень з використання
інформаційних ресурсів та
роботи з інформацією в
колективі;
застосовувати
сучасні
досягнення
інформаційних технологій для
роботи з різними видами
інформації та інформаційних
джерел;
контролювати
виконання
вимог
правомірного та ефективного
використання
сучасного
апаратного і програмного
забезпечення.

Microsoft
Office
(Word,
Access,
Excel,
Outlook,
PowerPoint);
Тестуюча
програма VeralTest; Тестуюча
програма Moodle: Тестуюча
програма зі знання правил
дорожнього руху.
Denwer
(емулює
сервер
Apache для локального хоста,
встановлює
інтерпретатор
мови PHP, ядро СУБД
MySQL, програму графічного
інтерфейсу роботи з базами
даних php My Admin);
Notepad++
(засіб
для
створення
текстів
програмних файлів);
Netop
та
Radmin
(для
передачі даних, керування
або налаштування ПК які
знаходяться
в
локальній
мережі).
21. Навчальна
«Інформаційні технологій в «АРМОР» (Автоматизоване
Робоче Місце Оперативника);
лабораторія
з професійній діяльності»
Microsoft
Office
(Word,
комп’ютерної
Access,
Excel,
Outlook,
підтримки
PowerPoint);
Тестуюча
підготовки
програма VeralTest;
фахівців з галузі
Тестуюча програма Moodle:
знань «Право»
Denwer
(емулює
сервер
Apache для локального хоста,

Розробляти та проводити
заходи щодо удосконалення
процесу
інформаційного
забезпечення
і
обробки
інформації;
впроваджувати
ефективний розподіл функцій,
обов’язків і повноважень з
використання інформаційних
ресурсів
та
роботи
з

встановлює
інтерпретатор
мови PHP, ядро СУБД
MySQL, програму графічного
інтерфейсу роботи з базами
даних php My Admin);
Notepad++
(засіб
для
створення
текстів
програмних файлів);
Netop
та
Radmin
(для
передачі даних, керування
або налаштування ПК які
знаходяться
в
локальній
мережі).
22. Навчальна
«Інформаційне
ТЕСТ–кримінформатика;
забезпечення
органів Тестуюча
програма
лабораторія
Національної
поліції», easyQuizzy;
комп’ютерної
«Інформаційні технологій в «Фрактал»
(спеціалізоване
підтримки
професійній діяльності»
програмне забезпечення дає
підготовки
змогу
проводити
фахівців
для
криміналістичну
експертноідентифікацію
апаратури
криміналістичних
цифрового та аналогового
підрозділів
звукозапису та встановлення
оригінальності фонограм при
проведенні
експертизи
матеріалів
та
засобів
відеозвукозапису);
«Ammon»
(спеціалізоване
програмне забезпечення дає
змогу отримують навички
ідентифікації
цифрових

інформацією в колективі.

Запобігати незаконному та
неефективному застосуванню
інформаційних технологій при
обробці
інформації;
впроваджувати
ефективний
розподіл функцій, обов’язків і
повноважень з використання
інформаційних ресурсів та
роботи з інформацією в
колективі;
застосовувати
сучасні
досягнення
інформаційних технологій для
роботи з різними видами
інформації та інформаційних
джерел;
розробляти
та
проводити
заходи
щодо
удосконалення
процесу
інформаційного забезпечення і

зображень та пошуку слідів обробки інформації
монтажу
цифрових
фотозображень);
«Мала
експертна система»;
«АРМОР» (Автоматизоване
Робоче Місце Оперативника);
«SONDA» (демоверсія, що
дозволяє ознайомитись з
принципами
та
можливостями
роботи
автоматизованих
дактилоскопічних
інформаційних систем);
«КОРТИК» (ознайомлення з
можливостями автоматизації
судових
експертних
досліджень холодної зброї).
«IBM
I2»
(потужна
програма
комплексного
кримінального аналізу);
- «Visualroute» (програма
дозволяє набути навичок
отримання детальної мапи
проходження інформації у
мережі
Інтернет,
та
здійснення аналізу щодо
«господаря» інформації, а
також візуалізації інформації
для її подання у наочному
вигляді);
«NeoTracePro» (отримуються

навички відображення на
мапі
географічного
розташування серверів, до
яких звертається користувач,
та для аналізу шляхів
«проходження» інформації у
глобальній мережі Інтернет);
«Ilook
Investigator»
(програма
дозволяє
навчитися
аналізувати
жорсткий
диск
ПК,
відновлювати
видалену
інформацію,
здійснювати
вибіркове
та
повне
копіювання інформації з
жорсткого диску включаючи
приховану
та
видалену
інформацію);
«Wirelshark»
(програма
відслідковування та аналізу
інтернет-трафіку);
- «Shadow Defende» (дозволяє
створити резервну копію
стану ПК);
«Metadata
Assistant»
(програма
дозволяє
навчитися здійснювати аналіз
«прихованих»
даних
електронних документів);
«VMware»
(дозволяє
запускати
на
одному

комп’ютері декілька варіантів
операційних
систем
та
пакетів
програмного
забезпечення);
- «Netop School» (дозволяє
проводити
заняття
використовуючи
режими
демонстрації,
контролю,
тестування, індивідуального
контролю, роботи з окремим
студентом за персональним
завданням тощо);
Advanced IP Scanner; Lanspy;
Netscaner;
(сканує
MAC
адресу,
ім'я
комп'ютера,
домен і настройки робочої
групи та аналіз мережі);
TeamViewer (для передачі
даних,
керування
або
налаштування
ПК,
який
знаходиться
в
мережі
Інтернет);
«Denwer» (емулює сервер
Apache для локального хоста,
встановлює
інтерпретатор
мови PHP, ядро СУБД
MySQL, програму графічного
інтерфейсу роботи з базами
даних phpMyAdmin).

Тир – спортивна споруда для стрільби по мішені з ручної вогнепальної і
пневматичної нарізної зброї на навчально-тренувальних заняттях і змаганнях.
Для якісного викладання дисциплін «Вогнева підготовка» та «Тактикоспеціальна підготовка» в Національній академії внутрішніх справ побудовано
та обладнано 8 тирів, а саме:
1. Стрілецький тир зі стрілецькою галереєю 25 метрів у навчальнонауковому інституті № 1 на п’ять стрілецьких місць, навчальною аудиторією
для відпрацювання теоретичних питань (заходів безпеки при поводженні зі
зброєю, правових підстав застосування та використання вогнепальної зброї),
викладацькими кабінетами та модульними укриттями для зміни цільової та
тактичної обстановки, положення для стрільби (стоячи, з коліна, лежачи).
Передбачена можливість ведення вогню в суцільній темряві з використання
тактичного фонаря, або імітація приміщення з недостатнім освітленням чи
частковим підсвіченням цілі. В стрілецькій галереї зібраний пересувний каркас
автомобіля для отримання специфічних навиків стрільби з авто, із-за авто і т.д.
2. Електронний тир 10 метрів у навчально-науковому інституті № 1 з
встановленими інтерактивними установками SKATT (для отримання базових
навичок виконання влучного пострілу), який дозволяє в свою чергу
візуалізувати онлайн процес прицілювання та утримання зброї під час пострілу
на моніторі комп’ютера. Лазерні датчики безперервно аналізують процес
прицілювання та оброблення спуску спускового гачка, викладач та присутні
можуть побачити навіть самі мінімальні рухи та відхилення від району
прицілювання. На даний момент, це єдина система яка дозволяє побачити
процеси скриті від людського ока, які відбуваються безпосередньо під час
пострілу. В приміщенні тиру встановлений мультимедійний тир Інгул (який
дозволяє відпрацьовувати тактику дій у нестандартних ситуаціях
використовуючи страйкбольну, пневматичну або травматичну зброю).
Виробник передбачив можливість ведення вогню по металевому полотну на
який через проектор транслюються статичні мішені, мішені що з’являються та
зникають, рухаються. Відео-сюжети по затриманню чи знешкодженню
злочинця, звільнення будівлі, переслідування та зупинку транспортного засобу
з можливістю ведення вогню по супротивнику, що мінімізує психологічний
бар’єр застосування зброї по людині (злочинцю) в порівнянні зі стрільбою по
паперовій мішені.
3. Стрілецький тир зі стрілецькою галереєю 50 метрів у навчальнонауковому інституті № 2 на п’ять стрілецьких місць та навчальними
аудиторіями, який дозволяє отримати теоретичні знання та практичні навики
експертами-криміналістами.
4. Стрілецький тир зі стрілецькою галереєю 25 метрів у навчальнонауковому інституті № 3 на п’ять стрілецьких місць та навчальними
аудиторіями обладнаними інтерактивними установками SKATT.
5. Стрілецький тир зі стрілецькою галереєю 50 метрів на п’ять
стрілецьких місць та навчальною аудиторією за адресою вул. Кудряшова, 8.
Даний тир дозволяє відпрацьовувати елементи тактики та полоси перешкод,
підлога та стіни якого вкриті кулепоглинаючими матеріалами.
6. Стрілецький тир зі стрілецькою галереєю 50 метрів на чотири
стрілецьких місця обладнаний мультимедійним тиром Інгул (який дозволяє

I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв
надання та підтвердження статусу національного закладу
ДОВІДКА
про виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти
Національна академія внутрішніх справ виконує обов’язкові вимоги для
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти.
Національна академія внутрішніх справ провадить освітню діяльність
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
Національну поліцію», Ліцензійними умовами провадження освітньої
діяльності (затверджені постановою Кабінету міністрів України 30.12.2015
№1187). З метою виконання законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про Національну поліцію» та Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності в Національній академії внутрішніх справ розроблено та схвалено на
засіданнях Вченої ради пакет документів для здійснення освітньої діяльності,
з-поміж яких:
Стратегія розвитку Національної академії внутрішніх справ на
2018-2024 роки;
«Положення про Вчену раду НАВС»;
«Положення про наглядову раду НАВС»;
«Положення про ректорат НАВС»;
«Положення про академічну доброчесність»;
«Положення про організацію освітнього процесу в НАВС»;
«положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності в НАВС»;
«Положення про щорічне оцінювання й встановлення рейтингу
науково-педагогічних працівників НАВС»;
«Положення про екзаменаційну комісію в НАВС»;
«Положення про організацію освітнього процесу за заочною
формою навчання в НАВС»;
«Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в
НАВС»;
«Типове положення про юридичну клініку в НАВС»;
«Положення про дистанційне навчання в НАВС»;
«Положення про змішану форму навчання в НАВС»;
«Типове положення про кафедру в НАВС»;

ДОВІДКА
про наявність єдиного інформаційного середовища НАВС,
в якому забезпечується автоматизація
основних процесів діяльності
Відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту», система
забезпечення якості вищої освіти вищого навчального закладу передбачає
наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі
самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою,
а також інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.
Саме такі системи і утворюють єдине інформаційне середовище (ЄІС)
освітнього закладу.
У Національній академії внутрішніх справ складовими частинами ЄІС є
ряд інформаційно-програмних комплексів.
Офіційний веб-портал НАВС, веб-сайти навчальних підрозділів, які
функціонують відповідно до Положення про офіційний веб-портал НАВС та
Положення про веб-сайт навчальних підрозділів академії, затверджених
наказом НАВС від 09.12.2014 № 1912.
Офіційний портал академії – це багатомовний веб-портал, який пропонує
контент (інформаційне наповнення, доступне користувачам для перегляду або
завантаження) українською, англійською та російською мовами. В
україномовній версії веб-портал містить розширений контент, служби та
сервіси функціонують в повному обсязі. В іншомовних версіях контент
узагальнений, адаптований для міжнародних читачів та викладений в стислій
формі.
З офіційного веб-порталу НАВС можна здійснити перехід на веб-сайти
навчальних та структурних підрозділів (навчально-наукові інститути,
Прикарпатський факультет НАВС, юридичний ліцей, інститут післядипломної
освіти, докторантуру та аспірантуру, відділ організації та координації
освітнього процесу, спеціальний миротворчий центр, загальноакадемічну
бібліотеку, студентське (курсантське) самоврядування).
На офіційному порталі академії реалізований розподілений доступ
користувачів до інформації з чітким розмежуванням їхніх прав. Визначено
окремі режими доступу для зовнішніх та внутрішніх відвідувачів до основних
тематичних розділів, веб-сайтів, веб-сторінок порталу.
Для зовнішніх відвідувачів порталу запроваджені такі основні тематичні
розділи без обмеження доступу до матеріалів, зокрема:
- презентаційно-профорієнтаційний блок: про академію, вступникам,
міжнародні зв’язки, новини про діяльність структурних підрозділів, довідкова
інформація, презентаційні фотогалереї та відеоматеріали (рекламні,
документальні, художні тощо), засоби публічного ділового спілкування та
комунікації тощо;
- навчально-науковий блок: інформація про навчально-наукові
підрозділи, бази нормативних документів, навчально-методичні матеріали
(комплекси, програми та ін.), електронні дидактичні засоби, періодичні наукові

видання, навчальні відеоматеріали, презентації, посилання на корисні інтернетресурси, веб-сайт дистанційного навчання тощо;
- нормативний блок – публічна інформація відповідно до вимог
нормативно-правових актів.
Для користувачів локальної мережі академії функціонує корпоративний
блок, який містить розділи, призначені для інформаційної підтримки
навчально-наукової та адміністративно-господарської діяльності академії.
Зокрема, веб-сторінки про діяльність Вченої ради, Наглядової ради, ректорату;
багатофункціональні розділи: кадри, режимно-секретне та документальне
забезпечення; спеціалізовані навчальні розділи: автоматизовані робочі місця
фахівців правоохоронних органів, портал АСУ НЗ, документообіг, тестування,
голосування та ін.
На офіційному веб-порталі НАВС запроваджено та забезпечено
функціонування он-лайн сервісів «Зворотній зв'язок», «Замовлення довідки про
навчання в НАВС», «Онлайн звернення про надання безоплатної юридичної
допомоги», «Ліквідація академічної заборгованості», «Електронна стройова
записка підрозділу», «Голосування».
У розділі «Видання кафедр» офіційного веб-порталу НАВС розміщено 48
мультимедійних посібників (підручників).
Для користувачів локальної мережі у розділі «Автоматизовані робочі
місця» розміщені 6 робочих місць працівника правоохоронних органів.
На даний час офіційний веб-портал НАВС нараховує понад 10500
оригінальних веб-сторінок, щомісяця публікується понад 200 статей, які
висвітлюють різні сфері діяльності НАВС.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» у Національній
академії внутрішніх справ забезпечується безоплатне користування
бібліотеками та інформаційними фондами.
Зокрема, відвідувачі веб-сайту загальноакадемічної бібліотеки мають
доступ у локальній мережі академії до електронного каталогу на базі
програмної системи УФД «Бібліотека» та до онлайн бібліотеки навчальної
літератури видавництва «Центр учбової літератури». Також функціонує
розділ сайту «Електронний репозитарій НАВС», створений на базі
програмного комплексу Dspace. В шести розділах репозитарію розміщені понад
4000 наукових робіт з такими метаданими, як відомості про автора, наукову
спеціальність, галузь універсальної десяткової класифікації, ключові слова,
анотація, а також електронна версія у форматі PDF. Крім того, створені та
функціонують сайти чотирьох періодичних наукових видань НАВС (на базі
програмного комплексу з відкритим кодом Open Journal System), на яких
розміщено всі випуски наукових періодичних видань академії з 2015 року.
Для організації традиційних дистанційних курсів, підтримки очного
навчання, а також для створення персоналізованого навчального середовища
використовується безпечна та інтегрована система Moodle. На даний час в ній
зареєстровано близько 13000 користувачів, створено курси з понад 300
навчальних дисциплін денної та заочної форми навчання (в них розміщені
навчально-методичні матеріали, презентаційний та довідковий матеріал, у тому
числі, 51 відеолекція з 17 навчальних дисциплін) та близько 80 курсів для
слухачів первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

Для перескладання академічних заборгованостей, перевірки знань
курсантів, слухачів та студентів в ході поточного, планового та підсумкового
контролю використовуються навчальна платформа Moodle та програмний
комплекс VeralTest.
Для управління навчальним процесом академією використовується
Автоматизована система управління навчальним закладом. У її складі
функціонують наступні модулі:
1) «Навчальний» – призначений для створення навчальних планів для
всіх спеціальностей здобувачів вищої освіти академії, розробка розкладу для
навчальних підрозділів академії, облік навантаження науково-педагогічних
працівників НАВС;
2)
«Деканат» – ведення особових справ здобувачів вищої освіти,
відображення їх академічного руху протягом періоду навчання;
3)
«Абітурієнт» – формування особових справ абітурієнтів за
спеціальностями вступу, заповнення екзаменаційних відомостей з результатами
здачі вступних випробувань та формування рейтингових списків, відповідно до
яких здійснюється зарахування; особові справи абітурієнтів, зарахованих на
навчання, експортуються до модуля «Деканат»
4)
«Документообіг» – облік нормативних документів Національної
академії внутрішніх справ та контроль їх виконання.
5)
«Портал АСУ НЗ» – індивідуальний авторизований доступ на
офіційному веб-порталі НАВС науково-педагогічних працівників академії до
розділів – «Розклад» (особистий, групи, викладача, кафедри), «Робочий план»
(робочий план спеціальності, групи, студента), «Електронний журнал»
(тематичний план, електронний журнал, відпрацювання, реєстрація пропусків
занять, статистика відвідуваності); відкритий доступ здобувачів вищої освіти до
розкладу занять для академічної групи.
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», з метою
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти НАВС
використовується програмний комплекс UNICHECK (компанія «Антиплагіат»,
м. Київ).
У фінансово-економічній та управлінській сферах діяльності
Національної академії внутрішніх справ використовується ряд програмних
комплексів.
Спеціалізовані системи відеоконференцзв’язку Skype для бізнесу та
TrueConf об’єднують 18 підрозділів та забезпечують освітній процес у
регіональних відділеннях навчально-наукового інституту заочного та
дистанційного навчання, інституті післядипломної освіти.
Для зручного електронного листування між працівниками академії
функціонує поштовий сервер академії на базі програмного забезпечення
Zimbra.
Інформаційна безпека забезпечується роботою антивіруса «ESET Remote
Administrator».
Для забезпечення контролю доступу співробітників та відвідувачів на
територію структурних підрозділів НАВС, а також для здійснення

автоматизованого обліку робочого часу персоналу в академії використовується
система контролю доступу (СКД) STOP-NET версії 3.5.
У відділі фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку функціонує
програмний комплекс "ІС-ПРО".
Програмна система УФД «Мультитека» забезпечує наявність (збереження
та ефективний пошук) інформації про особовий склад структурних підрозділів
НАВС. Для користувачів локальної мережі доступний розділ «Кадри»
офіційного веб-порталу НАВС, що вміщує інформацію по постійному та
перемінному складу академії.
Інформаційно-комунікаційна мережа Національної академії внутрішніх
справ нараховує біля 1500 комп’ютерів, з яких 97% підключені до локальної
мережі, а 95 % – мають доступ до мережі Інтернет. Для забезпечення освітнього
процесу використовуються 19 комп’ютерних класів на 322 навчальних місця з
підключенням до мережі Інтернет. У навчальному процесі використовується
55 мобільних мультимедійних комплексів в навчальних підрозділах.
Сучасними мультимедійними засобами обладнано 27 навчальних
аудиторій.
Для забезпечення надійного функціонування контрольно-пропускної
системи, інфраструктури та цілісності матеріально-технічної бази академії
впроваджено централізовану систему відеоспостереження, яка об’єднує
локальні системи структурних підрозділів академії. В локальних системах
відеоспостереження збереження інформації здійснюється відеореєстраторами
та відеосерверами в автоматичному режимі цілодобово.
Централізована система відеоспостереження академії побудована таким
чином, що дозволяє з вузла управління системи: комендатури Центрального
корпусу НАВС підключатися до системи відеоспостереження будь-якого
структурного підрозділу академії та здійснювати наступні контролюючі
функції:
переглядати відео в реальному часі;
переглядати відеозаписи з контрольованого реєстратора;
копіювати відеозаписи на зовнішні носії інформації та інші функції.
Варто зазначити, що в разі необхідності, контролюючі функції можна
здійснювати з будь-якого обладнаного комп’ютером робочого місця з доступом
до локальної мережі академії та мережі інтернет.
Наразі в Національній академії внутрішніх справ встановлено
16 відеореєстраторів та 1 відеосервер, до яких підключено 171 камеру системи
відеоспостереження, а віддалене відображення та управління здійснюється за
допомогою програмного забезпечення SmartPSS Dahua Tehnology, IVMS
Hikvision та Milestone XProtect.
Національна академія внутрішніх справ має доступ до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти, що наданий Державним підприємством
“Інфоресурс” згідно договору про надання технічних послуг від 05.06.2012
№ 419.
Єдина державна електронна база з питань освіти – автоматизована
система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому
числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою
забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.

ДОВІДКА
про розміщення на офіційному веб-сайті
Національної академії внутрішніх справ обов’язкової
інформації, передбаченої законодавством
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України
Національна академія внутрішніх справ здійснює оприлюднення актуальної
інформації та інших матеріалів шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті
НАВС (https://www.naiau.kiev.ua).
Назва документа
Статут НАВС

Посилання
https://www.naiau.kiev.ua/pravoustanovchidokumenti/
Ліцензія на провадження https://www.naiau.kiev.ua/pravoustanovchiосвітньої діяльності НАВС
dokumenti/
Сертифікат про акредитацію https://www.naiau.kiev.ua/pravoustanovchiосвітніх програм НАВС
dokumenti/
Стратегія розвитку НАВС на https://www.naiau.kiev.ua/pro-akademiyu/
2018-2024 роки
Правила
внутрішнього https://www.naiau.kiev.ua/publichnaтрудового розпорядку НАВС informaciya/
Колективний договір НАВС
https://www.naiau.kiev.ua/pravoustanovchidokumenti/
Структура
та
органи https://www.naiau.kiev.ua/publichnaуправління НАВС
informaciya/
https://www.naiau.kiev.ua/kerivnictvo.html
Колегіальні
органи https://www.naiau.kiev.ua/publichna(положення склад)
informaciya/
Кадровий склад НАВС
https://www.naiau.kiev.ua/publichnainformaciya/
Ліцензійний
обсяг
та https://www.naiau.kiev.ua/pravoustanovchiфактична кількість осіб, яка dokumenti/
навчається в НАВС
Наявність вакантних посад, https://www.naiau.kiev.ua/navs-ogoloshuyeпорядок і умови проведення konkurs-na-zamishhennya-vakantnih-posadконкурсу на їх заміщення
naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv/
Напрями наукової діяльності https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/
в НАВС
Звіт ректора НАВС за 2017
https://www.naiau.kiev.ua/publichna-

II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження
статусу національного закладу вищої освіти
Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти
Ступінь
(ОКР)
Здобувачі
ступеня вищої
освіти бакалавр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти бакалавр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти бакалавр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти бакалавр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти магістр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти магістр
Здобувачі
ступеня вищої
освіти магістр
Здобувачі
ступеня доктор

Код та
спеціальність

Проходження
стажування в
іноземних ЗВО

Здобули
призові місця

Іноземних
громадян

2529

2

27

6.030401
Правознавство

695

59

262 Правоохоронна
діяльність

343

3

48

2

354

19

18

2

Кількість

081 Право

053 Психологія
081 Право
053 Психологія
262 Правоохоронна
діяльність
033 Філософія

18
2

Громадян з
країн членів
ОЕСР

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Загальноакадемічні кафедри

Факультет
(Інститут)

Кафедра
відділ
тощо

Теорії держави та
права
Історії держави та
права
Конституційного
права та прав людини
Вогневої підготовки
Адміністративного
права і процесу
Адміністративної
діяльності
Кримінального права
Кримінального
процесу
Цивільного права і
процесу
Криміналістики
та
судової медицини
Кримінології
та
кримінальновиконавчого права

К-сть

Проходили
стажування
в іноземних
ЗВО

Здійснювали
наукове
керівництво
(консультування)
не менше п’ятьох
здобувачів
наукових ступенів,
які захистилися в
Україні

Науковопедагогічні
працівники,
науковий
та/або вчене
звання

Науковопедагогічні
працівники,
доктори наук
та/або
професори

16

-

2

16

2

8

-

1

8

1

17

1

2

16

2

17
18

3

3

4
18

4

14

1

2

11

1

20
12

-

3
6

18
12

2
2

31

-

1

26

5

19

-

4

16

2

14

-

3

14

2

Управління та роботи
з персоналом
Іноземних мов
Оперативнорозшукової
діяльності
Фінансового права та
фіскального
адміністрування
Філософії права та
юридичної логіки
Юридичної
психології
Наукова лабораторія
з
проблем
психологічного
забезпечення
ННІЗДН
Відділ
організації
науково-дослідної
роботи

13

-

1

11

1

25
23

-

1

10
21

3

16

3

-

14

2

15

-

-

14

3

18

-

3

18

7

6

-

-

1

-

20

-

3

11

5

Навчально-науковий
інститут № 1
Навчальнонауковий інститут
№2

Досудового
розслідування
Інформаційних
технологій
та
кібернетичної
безпеки
Забезпечення
фінансової безпеки
та
фінансових
розслідувань
Юридичного
документознавства
Наукова лабораторія
з
проблем
досудового
розслідування
Наукова лабораторія
з
проблем
кримінальної поліції
Криміналістичного
забезпечення
та
судових експертиз
Науково-дослідна
лабораторія
з
проблем експертнокриміналістичного
забезпечення

14

-

-

11

-

12

-

3

11

3

4

-

1

4

2

12

1

-

10

-

12

-

-

7

3

11

-

-

7

4

17

-

2

11

1

6

-

-

3

-

Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності
Назва, реквізити коди
Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом
впливовості до науко метричних баз
Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані
закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науковопедагогічними та науковими працівниками
Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано
закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими
працівниками
Таблиця 6. Порівняльні показники
1а
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-педагогічного
працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним напрямком роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду і має науковий ступінь доктора наук та /або вчене звання
професора
1 б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-педагогічного
працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним напрямком роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання
2
Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного державного кваліфікаційного
іспиту продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного
іспиту протягом звітного періоду, але не більше трьох останніх років (стосується здобувачів
вищої освіти, для яких передбачається складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту)
3
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців протягом
звітного періоду або із завершенням у звітному періоді навчання (стажувалися) в іноземних
закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів
вищої освіти денної форми навчання
4
Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом
звітного періоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчання в
іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти на наукових
установ культурологічного та місцевого спрямування – проводили навчальні заняття або брали
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участь (у тому числі як члени журі) у культурно-міських проектах) за межами України, приведена
до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних
студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або
визначені МОН, міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, які проводяться
або визнані Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапів Кубків світу
та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним органом
13виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та
спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання
Середньорічні кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти,
які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за останні
три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із спеціальними
умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Середньорічна кількість громадян – членів Організації економічного співробітництва та розвитку
– серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або
юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових
навчальних закладів (закладів вищої освіти із спеціальними умовами навчання), військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які
працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року
звітного періоду) у науковометричних базах Scopus, Web of Science, інших науковометричних
базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього
закладу
Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п’яти наукових
публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної
бузи Scopus, Web of Science, інших науковометричних базах, визнаних МОН, приведена до 100
науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним
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ІІІ. Інформація про досягнення
преміальними критеріями
надання
національного закладу вищої освіти

закладу вищої освіти за
та підтвердження статусу

Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними
критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої
освіти за номінаціями:
1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах:
За даними консолідованого рейтингу вузів України у 2017 році, який
складено інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» (Режим доступу –
http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/), визначено місце Національної академії
внутрішніх справ за наступними показниками:
№ Найменування рейтингу
Місце
з/п
1
Загальний рейтинг
163
.
2
Топ 200 Україна
201
.
3
Webometrics
57
.
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20
4
Scopus
137
.
5
Топ 10 Київ
37
.
2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій – 0;
3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які протягом
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – 9 (Заслужений
юрист України – 6, Заслужений діяч освіти та науки – 2, Заслужений майстер
спорту України – 1);
№
Прізвище, ім’я, по
Почесне звання
Дата
батькові
присвоєння
1.
Удалова
Лариса Заслужений діяч науки і 17.12.2010
Давидівна
техніки України
2.
Чернявський
Сергій Заслужений діяч науки і 30.06.2016
Сергійович
техніки України
3.
Горбачевський Віталій Заслужений юрист України 20.01.2010
Якович
4.
Письменний
Дмитро Заслужений юрист України 07.10.2012
Петрович
5.
Мотлях Олександр
Заслужений юрист України 01.12.2015
Іванович
6.
Василинчук Віктор
Заслужений юрист України 30.06.2016
Іванович
7.
Гусарєв
Станіслав Заслужений юрист України 30.06.2016
Дмитрович

Сербин
Руслан Заслужений юрист України 01.12.2016
Андрійович
9.
Дякін
Ярослав Заслужений майстер спорту 17.02.2014
Олександрович
України
4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом протягом
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – 52 (Заслужений
юрист України – 44, Заслужений діяч освіти та науки – 6, Заслужений
працівник фізичної культури та спорту – 1, Заслужений працівник освіти – 1);
Прізвище, ім’я, по
Дата
№
Почесне звання
батькові
присвоєння
1.
Моїсеєв
Євген Заслужений діяч освіти та 20.08.2008
Миколайович
науки України
2.
Шакун Василь Іванович Заслужений діяч освіти та 19.12.2008
науки України
3.
Ільяшенко
Євген Заслужений юрист України 19.12.2008
Миколайович
4.
Кононенко
Павло Заслужений юрист України 19.12.2008
Миколайович
5.
Ковадло
Михайло Заслужений юрист України 19.12.2008
Валентинович
6.
Пихтін
Микола Заслужений юрист України 19.12.2008
Порфирович
7.
Присяжнюк
Валерій Заслужений юрист України 19.12.2008
Павлович
8.
Ястремський
Іван Заслужений юрист України 19.12.2008
Семенович
9.
Кузьмін
Валерій Заслужений
працівник 19.12.2008
Вікторович
фізичної культури та спорту
10. Бондар
Василь Заслужений юрист України 16.01.2009
Євгенович
11. Смірнов
Анатолій Заслужений юрист України 23.06.2009
Михайлович
12. Федосов
Едуард Заслужений юрист України 18.08.2009
Вікторович
13. Ярема
Віталій Заслужений юрист України 18.08.2009
Григорович
14. Березан
Володимир Заслужений юрист України 07.10.2009
Миколайович
15. Паланічко
Леонід Заслужений юрист України 07.10.2009
Євгенович
16. Степанов
Сергій Заслужений юрист України 07.10.2009
Євгенович
17. Козак
Ярослав Заслужений юрист України 16.12.2009
Олексійович
18. Костик
Віктор Заслужений юрист України 16.12.2009
Васильович
8.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Удалова
Лариса
Давидівна
Берназ
Василь
Дмитрович
Горбачевський Віталій
Якович
Міщенков
Володимир
Валентинович
Мельник
Ігор
Володимирович
Трохименко
Олег
Васильович
Маклаков
Станіслав
Олександрович
Криволапчук Володимир
Олексійович
Нонік
Валерій
Вікторович
Черних Сергій Петрович
Варцаба
Василь
Миколайович
Крикун
Олексій
Олексійович
Недельський Володимир
Володимирович
Свінцицький
Едуард
Миколайович
Захарченко
Виталій
Юрійович
Сапко
Костянтин
Васильович
Дячук Василь Іванович
Харабара
Микола
Дмитрович
Рудяк
Олександр
Вікторович
Швед Іван Іванович
Письменний
Дмитро
Петрович
Шеломенцев Володимир
Петрович
Репін
Геннадій
Юрійович
Слепаньов
Михайло
Анатолійович

Заслужений діяч науки і 17.12.2010
техніки України
Заслужений діяч науки і 17.12.2010
техніки України
Заслужений юрист України 20.01.2010
Заслужений юрист України

20.01.2010

Заслужений юрист України

08.02.2010

Заслужений юрист України

08.02.2010

Заслужений юрист України

08.02.2010

Заслужений юрист України

08.02.2010

Заслужений юрист України

07.10.2010

Заслужений юрист України
Заслужений юрист України

20.08.2010
17.12.2010

Заслужений юрист України

17.12.2010

Заслужений юрист України

17.12.2010

Заслужений юрист України

17.10.2010

Заслужений юрист України

23.08.2011

Заслужений юрист України

23.08.2011

Заслужений юрист України
Заслужений юрист України

16.12.2011
16.12.2011

Заслужений юрист України

27.06.2012

Заслужений юрист України
Заслужений юрист України

27.06.2012
07.10.2012

Заслужений юрист України

20.12.2012

Заслужений юрист України

24.08.2013

Заслужений юрист України

24.08.2013

Навчально-науковий інститут № 1
Веб-сайт:
https://nni1.naiau.kiev.ua/
Адреса: м. Київ,
вул. Народного
Ополчення,9
Телефон/факс: 249-09-02
Електронна пошта:
post@naiau.kiev.ua

Історія становлення інституту бере свій початок у 1987 році, коли
наказом МВС СРСР від 19 квітня 1987 року № 87 у складі Київської вищої
школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського було створено факультет № 2
підготовки кадрів служби дільничних інспекторів міліції. У 1992 році його було
перепрофільовано у факультет підготовки кадрів кримінальної міліції, а у 2000
році у факультет
№ 1 Національної академії внутрішніх справ України
підготовки кадрів оперативних служб. У грудні 2002 року факультет було
реорганізовано в Навчально-науковий інститут підготовки кадрів оперативних
служб міліції НАВСУ, з 2015 року навчально-науковий інститут № 1.
Нині інститут здійснює освітню діяльність, пов'язану з підготовкою
кадрів ступеня бакалавра для органів досудоваго розслідування та підрозділів
кримінальної поліції Національної поліції України за спеціальністю "Право" на
основі повної загальної середньої освіти та підготовку кадрів ступеня магістра
для органів досудового розслідування та кримінальної поліції Національної
поліції України за спеціальністю "Право", які мають освітній ступінь бакалавра.
Структурними підрозділами інституту є:
- чотири кафедри (досудового розслідування, інформаційних технологій
та кібернетичної безпеки, забезпечення фінансової безпеки та фінансового
розслідування, юридичного документознавства);
- дві наукові лабораторії (з проблем досудового розслідування та з
проблем кримінальної поліції);
- відділ забезпечення навчального процесу та два відділення (соціальногуманітарної роботи та режимно-секретного та документального забезпечення);
- комендатура.
На території інституту є:
- навчальні корпуси;
- два гуртожитки загальною місткістю понад 1200 місць;
- загальна бібліотека з книжковим фондом наукової, суспільнополітичної, спеціальної та художньої літератури понад 100 тисяч примірників;
- спеціальна бібліотека;
- їдальня на 620 місць;
- навчальні полігони;

- медична частина, у т.ч. із стоматологічним кабінетом;
- спортивний комплекс;
- стрілецький та електронний тир.
В інституті навчається більш ніж 2 тис. осіб.
Для колегіального вирішення найважливіших питань навчальної,
методичної, науково-дослідної, виховної та господарської діяльності було
створено Вчену раду інституту, що зараз плідно працює.
Наукове товариство здобувачів вищої освіти інституту налічує понад 280
осіб, у його складі функціонують 11 наукових гуртків. Щорічно проводяться
зустрічі з видатними вченими, провідними фахівцями правоохоронних органів
України, країн СНД та іноземних країн. Традиційно в інституті відбуваються
семінари, вікторини, олімпіади, засідання круглих столів та конференції.
Науково-дослідна робота здобувачів відзначається нагородами відомчого
та загальнодержавного рівнів, зокрема почесними грамотами Міністра освіти і
науки України, Національної академії наук України. Курсанти є стипендіатами
стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київського
міського голови, тощо (фото 1, 2).

Фото. І це тільки на початку кар’єрного зростання.
Члени наукового товариства інституту беруть участь у всеукраїнських,
міжнародних та міжвузівських наукових конференціях, що проводяться в
Україні та за її межами.
В освітньому процесі активно використовується навчальний
криміналістичний полігон – 5 навчальних місць в окремих будиночках (фото 3,
4), спеціальна смуга перешкод та автодром.

Фото. Огляд місця події. Застосування отриманих теоретичних знань.
Для відпрацювання дій особового складу в екстремальних ситуаціях на
території інституту розміщені та використовуються пасажирський літак і
залізничний вагон.

Фото.Теоретичні знання на практиці.
Для навчання здобувачів
навичкам
використання
вогнепальної
зброї
збудовано
25-метровий
стрілецький
тир,
обладнаний
сучасними
тренажерними пристроями,
функціонує
також
електронний тир.

В
інституті
створено всі умови для
фізичного загартування
здобувачів вищої освіти,
оволодіння
навичками
самозахисту
і
рукопашного
бою.
Функціонує спортивний
комплекс, що налічує
п'ять спортивних залів
(ігрові,
тренажерні,
борцівські),
чотири
відкритих
спортивних
майданчики для ігрових
видів спорту, два гімнастичних містечка, футбольний стадіон із глядацькими
трибунами на 400 місць та футбольний майданчик зі штучним покриттям.
Діють
спортивні
секції з боротьби самбо
та дзюдо, рукопашного
бою, кульової стрільби,
гирьового
спорту,
атлетичної гімнастики,
футболу, баскетболу та
волейболу.
Організовують
роботу
спортивних
секцій
науковопедагогічні працівники
кафедри вогневої та
спеціальної
фізичної
підготовки, серед яких Заслужений майстер спорту, Заслужений працівник
фізичної культури і спорту України, бронзовий призер ХХІ Олімпійських Ігор
1976 року в Монреалі, професор полковник міліції Решко С.М.; Заслужений
майстер спорту, багаторазовий чемпіон та рекордсмен світу й України з
гирьового спорту Бондаренко В.В.; майстер спорту міжнародного класу з грекоримської боротьби Кримець О.І.; Шестеро викладачів є майстрами спорту,
п'ятеро кандидатами у майстри спорту. В інституті підготовлено понад 20
чемпіонів та рекордсменів світу, Європи та України з боротьби самбо, дзюдо,
бойового самбо, кульової стрільби та гирьового спорту.

Для
вдосконалення
індивідуальної
стройової
виправки та підвищення
стройової
злагодженості
підрозділів існує стройовий
плац. Інститут неодноразово
відвідували і давали високу
оцінку
його
діяльності
видатні
політичні,
громадські та державні діячі
нашої держави й інших
країн. В інституті створено
музей історії оперативних
служб поліції. Для реалізації
прикладної
функції
діяльності
психологічної
служби
академії
діє
психотренінговий комплекс. На його базі фахівцями психологічної служби та
науково-педагогічними працівниками кафедр психологічної спрямованості
проводяться тренінгові заняття з поліцейськими, сеанси релаксації та
саморегуляції, індивідуальне консультування з метою формування
психологічної готовності особистості до виконання завдань, пов'язаних із
професійною діяльністю.
Силами постійного та перемінного складу на території інституту відкрито
Храм Богоявлення.
Функціонує комп'ютерний клас із доступом до мережі «Інтернет».
Крім того, з метою надання безоплатної правової допомоги з питань
захисту прав і свобод людини, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки
України
№ 592 від 3 серпня 2006 року «Про затвердження
Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу
України», на базі навчально-наукового
інституту № 1 Національної
академії внутрішніх справ у 2011 році було створено юридичну клініку
«Захист», яка з 19 червня 2014 року є членом Асоціації юридичних клінік
України.
Для ефективного виконання поставлених перед членами юридичної
клініки завдань, юридична клініка «Захист» тісно співпрацює із
Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстицій України,
підрозділами Національної академії внутрішніх справ, Національного
авіаційного університету, Національного університету «Києво-Могилянська
академія», Академії адвокатури України, Національного університету
державної податкової служби України та іншими вищими навчальними
закладами.
За період функціонування юридичної клініки «Захист», її членами
систематично проводились тематичні бесіди за різними тематиками суспільноправового спрямування, показові тренінги (майстер-класи) з юридичного
консультування громадян, семінари, науково-практичні конференції, круглі
столи та зустрічі з юристами-практиками.

Відділ спеціальної та фізичної підготовки
(с. Віта-Поштова)

В структурі академії особливе місце займає відділ спеціальної та фізичної
підготовки, який займається відбором кандидатів на навчання, проведенням
табірних зборів (для осіб, які вступили на навчання), проведенням
першопочаткової підготовки (для здобувачів 1-го курсу та інших категорій),
відбором кандидатів до миротворчих місій (спільно зі спеціальним миротворчим
центром НАВС), підготовку співробітників КОРД (за окремо укладеними
договорами з Головним управлінням Національної поліції в м. Києві та Київській
області) тощо.
Історія відділу починається з розпорядження Української академії
внутрішніх справ від 16 липня 1992 року «Про створення полігону емоційновольових вправ та психічної стійкості», згідно з яким робочій групі до кінця року
необхідно було підготувати і подати на затвердження узгоджений план заходів
по створенню навчального полігону.
А першою сходинкою до його поступового створення, утвердження та
остаточної реорганізації в один із підрозділів нашої академії був наказ МВС
України від 08 червня 1994 року «Про створення практичного центру
професійної п/підготовки Української академії внутрішніх справ» на базі
навчального центру Української академії внутрішніх справ в селі Віта-Поштова.
В 2003 році відповідно до наказу НАВСУ від 21.10.2003 року № 808
практичний центр було реорганізовано в центр спеціальної та фізичної
підготовки.
В серпні 2009 року наказом МВС України від 08.08.2009 року №341 «Про
організаційно – штатні зміни у КНУВС» Центр спеціальної та фізичної
підготовки було реорганізовано та створено на його базі Факультет початкової
та спеціальної підготовки Київського національного університету внутрішніх
справ, для підготовки курсантів 1 курсу університету.

Відділ з питань забезпечення миротворчої діяльності
МВС (Спеціальний миротворчий центр)
Шлях становлення миротворчого руху правоохоронців з України
нерозривно пов'язаний з Національною академією внутрішніх справ. В 1994 році
перші тестування кандидатів і перші підготовчі збори проводились на базі
Української академії внутрішніх справ. З того часу жоден миротворець не
направляється до місії без відповідної підготовки та навчання у Спеціальному
миротворчому центрі НАВС.
В 1994 році перший загін миротворців-правоохоронців МВС України
вирушив до охопленої війною Югославії задля встановлення миру та
врегулювання кривавого конфлікту. Вони першими проклали шлях до участі
працівників міліції України у цій благородній справі.
Україна
стала
незалежною і, як самостійна
держава, повинна була формувати
свою внутрішню та зовнішню
політику. Адже не секрет, що всіх
перших миротворців в Югославії
ототожнювали з росіянами. Треба
було заявити, що є держава
Україна, що це миролюбна
держава, що її правоохоронці
високопрофесійні
і
можуть
виконувати завдання поставлені
світовим співтовариством.
Якщо зробити невеликий
історичний
відступ,
то
ми
побачимо,
що
розвиток
миротворчого руху відбувався
поступово. 1994-1996 роки можна назвати роками його становлення. В ці роки
керівництвом держави було сформована відповідна доктрина про участь України
у миротворчих операціях, а українські миротворці показали себе як відповідальні
високопрофесійні поліцейські.
1996-2000
роки
Україна
утверджувалась як миротворча держава
на міжнародній арені. Прикладом тому
можна назвати такі факти. У 1996 році
вперше кількість працівників органів
внутрішніх справ, приймаючих участь у
миротворчих операціях перевищила 40
осіб. В 1997 році наші миротворці
вперше відбули до Анголи. В 1998 році
українських
правоохоронців
запрошують до участі в місії ОБСЄ у

Докторантура та аспірантура
Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Національної
академії внутрішніх справ для створення умов безперервної освіти, підвищення
науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і здобуття наукового
ступеня доктора філософії або доктора наук.
Серед першочергових стратегічних завдань МВС та Національної поліції
України головною вбачається впровадження принципово нової кадрової
політики, яка потребує докорінного переосмислення усталених підходів до
проблеми підготовки персоналу, а особливо науково-педагогічних працівників,
що має на меті досягнення якісно нових стандартів освітньої і кадрової роботи,
які відповідали б вимогам сьогодення, органічно впліталися у
загальнодержавну систему вищої освіти.
Система підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,
починаючи з 60-х років XX століття, зазнавала серйозних змін. Враховуючи
потребу у висококваліфікованих кадрах наказом МВС СССР від 15 травня 1970
року № 149 у КВШ МВС СРСР було створено ад’юнктуру за чотирма
спеціальностями.
З 1993 року в Українській академії внутрішніх справ відповідно до
рішення Атестаційної комісії Міністерства освіти України від 29 жовтня 1992
року відкрито докторантуру, у якій здійснювалася підготовка за трьома
науковими спеціальностями.
Загалом, за роки функціонування докторантури та аспірантури, в ній
пройшли якісну підготовку 5041 особа, у тому числі 64 докторанти, 1588
ад’юнктів (746 – на денній та 842 – на заочній формах навчання), а також 3389
здобувачів.
Науково-дослідна робота ад’юнктів є одним з найважливіших та
найефективніших засобів якісної підготовки вчених, здатних творчо
використовувати в науковій та практичній діяльності досягнення юридичної
науки. Вона покликана стимулювати активну наукову і творчу працю ад’юнктів
і аспірантів у процесі підготовки дисертаційних досліджень, виявляти серед них
найбільш обдарованих і створювати умови для їх творчого зростання.
Основними завданнями докторантури та аспірантури є:
- забезпечення підготовки кваліфікованих науково-педагогічних і
наукових кадрів для навчальних закладів, науково-дослідних установ, органів і
підрозділів МВС та Національної поліції України. Це завдання виконується
шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування
всіх елементів наукового та освітнього процесу із врахуванням можливостей
сучасних інформаційних технологій;
- забезпечення належного рівня фундаментальних та прикладних
наукових досліджень в академії, їх інтеграції з освітнім процесом і практичною
діяльністю правоохоронних органів, розвитку наукових досліджень, їх
планування, організації проведення, а також упровадження результатів останніх
у практику і освітній процес;
- діяльність докторантури та аспірантури здійснюється відповідно до
плану роботи докторантури та аспірантури на навчальний рік, плану основних

заходів НАВС на навчальний рік, який затверджується ректором. Плани роботи
докторантури та аспірантури складаються на підставі керівних документів, які
визначають зміст підготовки науково - педагогічних і наукових кадрів в системі
МВС України, перспективних і календарних планів основних заходів НАВС і
повинен передбачати конкретні заходи (виконавців, терміни виконання) з
організаційно-управлінської діяльності, кадрової роботи, професійної
підготовки, виховної роботи, соціально-психологічної роботи, дисципліни та
законності, навчально-методичної роботи, науково-дослідної роботи,
організації служби та внутрішнього порядку, культурно-масової роботи тощо.
При виконанні основних завдань докторантура та аспірантура
здійснює такі функції:
організація роботи підрозділів НАВС щодо відбору, перевірки та
підготовки кандидатів на навчання до докторантури та аспірантури.
- формування за погодженням з секретаріатом Приймальної комісії та
кафедрами атестаційних комісій з приймання вступних випробувань і
кандидатських іспитів.
- організація звітування не менше двох разів на рік докторантів, ад’юнктів
(аспірантів) на кафедрах (лабораторіях) із запрошенням наукових керівників
(консультантів) та призначенням експертів для оцінки результатів виконання
індивідуальних планів роботи.
- щорічне атестування ад’юнктів (аспірантів) з підготовкою відповідних
наказів про переведення на наступний рік навчання.
- організація забезпечення проходження педагогічної і науково-дослідної
практики ад’юнктами (аспірантами), їх звітування на кафедрах (лабораторіях)
про результати її виконання.
- розробка проектів наказів, розпоряджень, методичних рекомендацій та
інших документів з питань забезпечення діяльності докторантури та
аспірантури.
- залучення докторантів та ад’юнктів (аспірантів) до участі у наукових
конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах наукового
характеру, що проводяться на базі НАВС та інших навчальних закладів і
наукових установ.
Робота докторантури та аспірантури ґрунтується на принципах
науковості, демократизму, персональної відповідальності й гласності
обговорення питань, що віднесені до її компетенції.
Підготовка докторантів, ад’юнктів (аспірантів) та здобувачів
здійснюється з дев’яти спеціальностей у шести спеціалізованих вчених радах:
12.00.01 – Теорія та історія держави та права; історія політичних і
правових учень;
12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право;
12.00.03 – Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне
право;
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право;
12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право;

Відділ координації роботи центрів первинної професійної
підготовки «Академія поліції» НАВС

Концепцією реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ
України, затвердженою наказом МВС від 25.11.2016 № 1252, визначено, що
первинна професійна підготовка поліцейських буде здійснюватись вищими
навчальними закладами зі специфічними умовами навчання, у тому числі
Національною академією внутрішніх справ.
Національна академія внутрішніх справ, як вищий навчальний заклад
системи МВС України із специфічними умовами навчання, з березня 2015 року
здійснює первинну професійну підготовку осіб, яких вперше прийнято на
службу в поліцію за категоріями (спеціалізаціями) згідно планів-рознарядок
МВС України (слідчі, патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції,
оперуповноважені карного розшуку, молодший склад поліції).
З метою якісної організації первинної професійної підготовки
поліцейських для підрозділів Національної поліції наказом МВС України від
31.03. 2017 № 283 створено відділ координації роботи центрів первинної
професійної підготовки «Академія поліції», в підпорядкуванні якого діє:
- Київський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції»
(м.Київ) НАВС;
- Вишгородський центр первинної професійної підготовки «Академія
поліції» (м. Вишгород) НАВС;

- Чернівецький центр первинної професійної підготовки «Академія
поліції» (м. Чернівці) НАВС.
Діяльність вищезазначених структурних підрозділів регламентується
положеннями, затвердженими ректором Академії.
Так, починаючи з березня 2015 року по травень 2018 року на первинну
професійну підготовку до Академії зараховано слухачами понад 4 тисяч осіб,
яких вперше прийнято на службу до поліції, з яких більшість успішно пройшли
підготовку.
- патрульна поліція – 1217 осіб;
- оперуповноважені карного розшуку – 244 особи;
- слідчі – 164 особи;
- дільничні офіцери поліції – 183 особи;
- молодший склад поліції (групи реагування патрульної поліції, сектор
реагування патрульної поліції) – 648 осіб.

У забезпеченні навчально-виховного процесу на первинній професійній
підготовці поліцейських беруть участь 54 педагогічних працівника
(23 за сумісництвом), з яких 17 мають наукову ступінь кандидата наук
(юридичних,
педагогічних,
психологічних,
політичних,
державного
управління).
До навчально-виховного процесу активно залучаються практичні
співробітники поліції (Головне слідче управління, кіберполіції, оперативнотехнічних заходів, кримінальної розвідки, захисту економіки, протидії
наркозлочинності, патрульної поліції).
З метою підвищення якості знань в системі первинної професійної
підготовки Академії функціонує ряд факультативних занять (тренінгів):
іноземна мова (англійська), вогнева підготовка, курси з екстремального
водіння, домедичної підготовки. Активно практикується проведення виїзних
занять до навчальних підрозділів Академії для відпрацювання здобутих
практичних навичок поліцейських під час проходження рольових ігор
(сценаріїв) на навчально-тренувальних полігонах.

Загальноакадемічні кафедри, кафедри навчальнонаукових інститутів та факультету
Освітній процес і наукову діяльність забезпечують 29 кафедр
(18 – загальноакадемічних, 7 – навчально-наукових інститутів, 4 –
Прикарпатського факультету).
Освітньо-виховний процес забезпечують 591 науково-педагогічний
працівник, серед яких на постійній основі працюють 52 доктори наук
і професори, 385 кандидатів наук і доцентів. Освітній процес забезпечує 31
кафедра, які очолюють 7 докторів наук і професорів та 17 кандидатів наук
і доцентів.
Серед науково-педагогічного персоналу:
- 5 академіків і член-кореспондентів галузевих академій наук України;
- 4 заслужених працівника освіти та науки;
- 12 заслужених юристів України;
- 5 заслужених майстрів спорту;
- 1 заслужений тренер України;
- 5 майстри спорту міжнародного класу;
- 19 майстрів спорту;
- 2 заслужених працівники фізичної культури і спорту України.
Основні завдання:
- реалізація освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових програм,
навчальних планів підготовки, навчально-тематичних планів первинної
професійної підготовки поліцейських, перепідготовки й підвищення
кваліфікації фахівців;
- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які
викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із
практичною спрямованістю підготовки фахівців;
- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях
освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного
спрямування кожної навчальної дисципліни;
-розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінювання та засобів
діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;
- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему усіх
видів контролю, атестації, процедури захисту курсових робіт, матеріалів
проходження практики та стажування;
- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення
з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх мультимедійного
супроводу, електронних навчальних посібників (підручників), комп’ютерної
програми «Автоматизоване робоче місце слідчого»;
- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання, у
тому числі дистанційного та змішаного навчання;
- організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань
забезпечення освітнього процесу;

- керівництво самостійною навчально-дослідною та науково-дослідною
роботою здобувачів вищої освіти;
- організація роботи наукових гуртків з актуальних питань українського
законодавства, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів
за профілем діяльності кафедри;
- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності
працівників у формі пробних, показових відкритих занять з подальшим
обговоренням на засіданнях кафедр;
- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного
досвіду та юридичної практики у сфері здійснення кримінального провадження,
системи та організації діяльності судових і правоохоронних органів України з
метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної
майстерності працівників кафедр;
- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх
стажування у практичних підрозділах;
- участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науково-педагогічних
працівників;
- організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
- керівництво здійсненням кандидатських дисертаційних досліджень,
консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених
досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах;
- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій
за профілем кафедри, які надійшли до академії;
- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення
спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та
навчально-методичної літератури;
- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і
доцента науково-педагогічним працівникам кафедри;
- організація і проведення занять у системі службової підготовки для
атестованих працівників;
- надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять
службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;
- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які
надходять з Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх
справ України, інших центральних органів виконавчої влади, а також
організацій, окремих громадян та громадських організацій;
- розробка відповідних документів щодо науково-методичного
забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів
системи МВС України;
- підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної
літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, фабул
практичних задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних
розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для
системи МВС України, інших центральних органів виконавчої влади та
літератури загального користування на замовлення інших установ та
організацій;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх
шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення
профорієнтаційної роботи та запобігання злочинам, що вчинюються
неповнолітніми;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення та розробки комплексних
кваліфікаційних завдань за спеціальностями, підготовка яких здійснюється в
Академії, організаційно-методичних документів;
- організація та захист практик, стажування здобувачів вищої освіти
відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, Міністерства
внутрішніх справ України, Положення та програми практики, стажування в
Академії;
- залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до
проведення занять, контролю знань здобувачів вищої освіти, участі у роботі
екзаменаційної комісії;
- забезпечення підготовки та проведення атестації.
Завдання кафедр виконуються шляхом інтеграції навчання і практики,
повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із
врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних
технологій, елементів дистанційного навчання.
Загальноакадемічні кафедри
Кафедра теорії держави та права
Кафедра історії держави та права
Кафедра конституційного права та прав людини
Кафедра адміністративного права і процесу
Кафедра адміністративної діяльності
Кафедра кримінального права
Кафедра кримінального процесу
Кафедра цивільного права і процесу
Кафедра криміналістики та судової медицини
Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
Кафедра управління та роботи з персоналом
Кафедра іноземних мов
Кафедра оперативно-розшукової діяльності
Кафедра фінансового права та фіскального адміністрування
Кафедра філософії права та юридичної логіки
Кафедра юридичної психології
Кафедра військової підготовки
Кафедра вогневої підготовки

Таблиця 1. Узагальнені окремі результати наукової роботи науковопедагогічних працівників загальноакадемічних кафедр
№
з/п
1.

Назва виду роботи

Виконання планових наукових досліджень
(плановими є наукові дослідження, що
включені до тематичних планів науководослідних робіт вищого навчального
закладу, кафедри та наукових, науковотехнічних програм):
1.1. науково-технічний звіт
1.2. дисертація (докторська, кандидатська)
1.3. монографія
1.4. підручник, навчальний посібник, словник,
довідник
1.5. наукова стаття в журналах, реферованих
виданнях, інших виданнях
1.6. заявка на видачу охоронних документів
1.7. тези
доповіді
на
конференціях,
симпозіумах, семінарах (міжнародних,
вітчизняних, інших)
2.
Рецензування:
2.1. монографій
2.2. підручників
2.3. навчальних посібників
2.4. словників
2.5. довідників
2.6. дисертацій
2.7. авторефератів
2.8. наукових статей
2.9. наукових проектів
2.10. тематичних планів
3.
Доопрацювання для перевидання:
3.1. монографій
3.2. підручників
3.3. навчальних посібників
3.4. словників
3.5. довідників
4.
Керівництво науковою роботою здобувачів
вищої освіти з підготовкою:
4.1. наукової статті
4.2. заяви на видачу охоронних документів
4.3. роботи на конкурс
4.4. доповіді на конференцію

2011-2017
роки
7091

2017 рік

238
227
115
623

36
27
24
79

1927

245

99
3862

7
727

4098
240
72
224
20
16
1067
1002
1133
41
283
73
6
19
39
4
5
3140

751
108
14
33
4
2
166
177
169
30
48
23
3
5
9
2
4
765

791
377
1972

156

1145

79
530

Таблиця 2. Узагальнені окремі результати організаційної роботи
науково-педагогічних працівників загальноакадемічних кафедр
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Назва виду роботи
Робота в науково-методичних комісіях
Міністерства освіти і науки, комісіях
інших міністерств
Робота в Державній акредитаційній комісії,
експертних і фахових радах
Робота в експертних комісіях ВАК
Робота в спеціалізованих радах із захисту
дисертацій
Робота в науково-методичних і науковотехнічних радах і комісіях вищого
навчального закладу та його структурних
підрозділів
Організація
та
проведення
загальнодержавних наукових конференцій,
симпозіумів, семінарів
Робота з видання наукових і науковометодичних збірників
Кількість посадових осіб, які здійснюють у
НАВС науково-педагогічну діяльність на
громадських засадах
Участь у виховній роботі студентського
колективу, виконання обов'язків куратора
(наставника) академічної групи
Керівництво
студентським
науковим
гуртком, проблемною групою
Участь у профорієнтаційній роботі та
довузівській підготовці молоді
Участь у підготовці та проведенні
студентських і учнівських олімпіад
Участь в організації та проведенні
позанавчальних
культурно-спортивних
заходів

2011-2017
роки
11

2017 рік

12

3

9
178

1
77

85

35

90

22

165

42

62

22

205

57

167

35

335

89

162

40

94

36

4

Кафедри навчально-наукового інституту № 1
Кафедра досудового розслідування
Кафедра інформаційних технологій та кібернетичної безпеки
Кафедра забезпечення фінансової безпеки та фінансового розслідування
Кафедра юридичного документознавства
Таблиця 1. Узагальнені окремі результати наукової роботи науковопедагогічних працівників навчально-наукового інституту № 1
№
з/п
1.

Назва виду роботи

Виконання
планових
наукових
досліджень (плановими є наукові
дослідження,
що
включені
до
тематичних планів науково-дослідних
робіт вищого навчального закладу,
кафедри та наукових, науково-технічних
програм):
1.1. науково-технічний звіт
1.2. дисертація (докторська, кандидатська)
1.3. монографія
1.4. підручник,
навчальний
посібник,
словник, довідник
1.5. наукова стаття в журналах, реферованих
виданнях, інших виданнях
1.6. заявка на видачу охоронних документів
1.7. тези
доповіді
на
конференціях,
симпозіумах, семінарах (міжнародних,
вітчизняних, інших)
2.
Рецензування:
2.1. монографій
2.2. підручників
2.3. навчальних посібників
2.4. словників
2.5. довідників
2.6. дисертацій
2.7. авторефератів
2.8. наукових статей
2.9. наукових проектів
2.10. тематичних планів
3.
Доопрацювання для перевидання:
3.1. монографій
3.2. підручників
3.3. навчальних посібників
3.4. словників
3.5. довідників

2011-2017
роки
825

2017 рік

28
8
7
67

5
1
1
12

291

51

11
413

3
61

355
16
3
30
3
9
30
102
90
15
57
10

56
1
2
6

134

1
7
15
14
1
9
2

1
8

1

1

1

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Керівництво
науковою
роботою
здобувачів вищої освіти з підготовкою:
наукової статті
заяви на видачу охоронних документів
роботи на конкурс
доповіді на конференцію

477

101

120
3
55
299

20
1
7
73

Таблиця 2. Узагальнені окремі результати організаційної роботи
науково-педагогічних працівників навчально-наукового інституту № 1
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Назва виду роботи
Робота в науково-методичних комісіях
Міністерства освіти і науки, комісіях
інших міністерств
Робота в Державній акредитаційній
комісії, експертних і фахових радах
Робота в експертних комісіях ВАК
Робота в спеціалізованих радах із
захисту дисертацій
Робота в науково-методичних і науковотехнічних радах і комісіях вищого
навчального
закладу
та
його
структурних підрозділів
Організація
та
проведення
загальнодержавних
наукових
конференцій, симпозіумів, семінарів
Робота з видання наукових і науковометодичних збірників
Кількість
посадових
осіб,
які
здійснюють
у
НАВС
науковопедагогічну діяльність на громадських
засадах
Участь у виховній роботі студентського
колективу,
виконання
обов'язків
куратора (наставника) академічної групи
Керівництво студентським науковим
гуртком, проблемною групою
Участь у профорієнтаційній роботі та
довузівській підготовці молоді
Участь у підготовці та проведенні
студентських і учнівських олімпіад
Участь в організації та проведенні
позанавчальних культурно-спортивних
заходів

2011-2017
роки
8

2017 рік
1

3
1
5

3

32

6

16

5

43

14

38

13

58

14

23

11

74

23

22

7

27

9

Кафедри Прикарпатського факультету
(м. Івано-Франківськ)
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової
діяльності
Кафедра тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки
Кафедра адміністративних та цивільно-правових дисциплін
Таблиця 1. Узагальнені окремі результати наукової роботи
науково-педагогічних працівників Прикарпатського факультету
№
з/п
1.

Назва виду роботи

Виконання
планових
наукових
досліджень (плановими є наукові
дослідження,
що
включені
до
тематичних планів науково-дослідних
робіт вищого навчального закладу,
кафедри та наукових, науково-технічних
програм):
1.1. науково-технічний звіт
1.2. дисертація (докторська, кандидатська)
1.3. монографія
1.4. підручник,
навчальний
посібник,
словник, довідник
1.5. наукова стаття в журналах, реферованих
виданнях, інших виданнях
1.6. заявка на видачу охоронних документів
1.7. тези
доповіді
на
конференціях,
симпозіумах, семінарах (міжнародних,
вітчизняних, інших)
2.
Рецензування:
2.1. монографій
2.2. підручників
2.3. навчальних посібників
2.4. словників
2.5. довідників
2.6. дисертацій
2.7. авторефератів
2.8. наукових статей
2.9. наукових проектів
2.10. тематичних планів
3.
Доопрацювання для перевидання:
3.1. монографій
3.2. підручників

2011-2017
роки
450

2017 рік

28
10
5
55

4
1
1
9

90

13

262

58

74

3

2

1

9
51
12

2

2

1

1

86

3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

навчальних посібників
словників
довідників
Керівництво
науковою
роботою
здобувачів вищої освіти з підготовкою:
наукової статті
заяви на видачу охоронних документів
роботи на конкурс
доповіді на конференцію

1

1

218

79

15

6

33
170

19
54

Таблиця 2. Узагальнені окремі результати організаційної роботи
науково-педагогічних працівників Прикарпатського факультету
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

Назва виду роботи
Робота в науково-методичних комісіях
Міністерства освіти і науки, комісіях
інших міністерств
Робота в Державній акредитаційній
комісії, експертних і фахових радах
Робота в експертних комісіях ВАК
Робота в спеціалізованих радах із
захисту дисертацій
Робота в науково-методичних і науковотехнічних радах і комісіях вищого
навчального
закладу
та
його
структурних підрозділів
Організація
та
проведення
загальнодержавних
наукових
конференцій, симпозіумів, семінарів
Робота з видання наукових і науковометодичних збірників
Кількість
посадових
осіб,
які
здійснюють
у
НАВС
науковопедагогічну діяльність на громадських
засадах
Участь у виховній роботі студентського
колективу,
виконання
обов'язків
куратора (наставника) академічної групи
Керівництво студентським науковим
гуртком, проблемною групою
Участь у профорієнтаційній роботі та
довузівській підготовці молоді
Участь у підготовці та проведенні

2011-2017
роки

2017 рік

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

2

-

-

23

20

5

4

145

58

61

41

Наукові та науково-дослідні лабораторії НАВС
Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою освітньої діяльності
Національної академії внутрішніх справ і здійснюється з метою інтеграції
наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.
З цією науково-методичного забезпечення супроводження освітнього
процесу Академії та супроводження оперативно-службової діяльності
Національної поліції України в НАВС створено 4 наукові та 1 науково-дослідна
лабораторії.
Наукова лабораторія з проблем досудового розслідування
навчально-наукового інституту ННІ № 1
Основними функціями наукової лабораторії є:
– надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг
кафедрам, структурним підрозділам Академії, іншим органам та підрозділам
МВС України;
– залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів,
ад'юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науководослідних робіт, насамперед – з проблематики практичної діяльності органів та
підрозділів Національної поліції України та інших центральних органів
виконавчої влади;
– збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком
діяльності наукової лабораторії;
– підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів;
– оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними
дослідженнями.
Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:
– здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науководослідних розробок проблем досудового розслідування, спрямованих на
забезпечення потреб МВС України та Національної поліції;
– опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і
освітнього процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;
– виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення
освітнього процесу в Академії;
– оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях,
семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах;
– пошук, вивчення та апробація передового досвіду досудового
розслідування, інновацій в організації та проведенні навчально-виховного
процесу інших вищих навчальних закладів.
Лабораторія плідно співпрацює з підрозділами МВС України, насамперед
з Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
За час існування лабораторією підготовлено понад 300 наукових праць з
актуальних проблем досудового розслідування, зокрема, навчальні посібники,
методичні рекомендації, методики правоохоронної діяльності, проекти законів,
підзаконних нормативно-правових актів, організаційних рішень і програм,
наукові статті.

Наукова лабораторія з проблем кримінальної поліції
Навчально-наукового інституту № 1
Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:
- здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науководослідних розробок проблем діяльності кримінальної поліції, спрямованих на
забезпечення потреб системи Міністерства внутрішніх справ, опублікування їх
результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес,
забезпечення патентно-ліцензійної роботи;
- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з
договірних тематик з проблем кримінальної поліції;
- виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення
освітнього процесу в академії науково-методичними розробками щодо
діяльності підрозділів кримінальної поліції;
- оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків,
пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах,
у наукових виданнях та на офіційних сайтах;
- пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи підрозділів
кримінальної поліції з протидії злочинності;
- забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та
наукового процесу.
Основними функціями наукової лабораторії є:
- надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг з
проблем діяльності кримінальної поліції кафедрам, структурним підрозділам
академії, іншим органам та підрозділам системи Міністерства внутрішніх справ
України;
- залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів,
ад'юнктів, слухачів та курсантів академії до виконання науково-дослідних
робіт;
- збір та узагальнення результатів наукових досліджень з проблем
діяльності кримінальної поліції;
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів.
Науково-дослідна лабораторія з проблем експертнокриміналістичного забезпечення навчально-наукового інституту № 2
Основними завданнями діяльності лабораторії є:
- розробка, апробація методик експертних досліджень, супроводження їх
впровадження у практичну діяльність підрозділів Експертної служби МВС
України;
- підготовка методичного забезпечення з питань техніко-криміналістичної
діяльності поліції.
- участь у розробці засобів криміналістичної техніки та супроводження
процесу їх використання у практичній діяльності органів і підрозділів
внутрішніх справ;
- удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення досудового
провадження.

- підготовка рекомендацій із впровадження та використання нових
технічних засобів і криміналістичних методів при проведенні оглядів та інших
процесуальних дій органів внутрішніх справ.
- розробка пропозицій щодо удосконалення ведення криміналістичних
обліків, створення інтегрованих банків даних криміналістично значимої
інформації;
- вивчення позитивного досвіду діяльності експертно-криміналістичних
підрозділів, його узагальнення та підготовка відповідних методичних
рекомендацій, аналітичних оглядів, пропозицій до нормативно-правових
документів, науково-практичних і навчально-методичних посібників та інших
видів видань.
- сприяння розвитку науково-дослідницької роботи у сфері експертнокриміналістичної діяльності.
- використання результатів діяльності лабораторії у освітньому процесі
Академії, їх поширення в інших відомчих навчальних закладах і наукових
установах.
- оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків,
пов'язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах,
у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
- забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та
наукового процесу.
Основними функціями лабораторії є:
- Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг
кафедрам, структурним підрозділам академії, іншим органам та підрозділам
поліції України.
- Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів,
ад'юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науководослідних робіт з проблематики експертно-криміналістичного забезпечення
правоохоронної діяльності.
- Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком
експертно-криміналістичної спеціалізації.
- Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.
- Оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними
експертними дослідженнями.
Діяльність наукової лабораторії передбачає співпрацю з іншими
структурними підрозділами Академії, галузевими службами та підрозділами
МВС України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними
установами МВС України, інших міністерств і відомств, державними та
недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими
об'єднаннями, діяльність яких стосується проблематики лабораторії.
Наукова лабораторія з проблем забезпечення публічної безпеки і
порядку навчально-наукового інституту № 3
Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:
- здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науководослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб правоохоронної
діяльності, зокрема, Національної поліції України, опублікування їх результатів

та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення
патентно-ліцензійної роботи.
- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з
договірних тематик.
- виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення
освітнього процесу в Академії.
- оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків,
пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах,
у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
- пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи Національної
поліції України, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших
вищих навчальних закладів.
- забезпечення органічного поєднання освітнього, методичного та
наукового процесу.
Основними функціями наукової лабораторії є:
- надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг
кафедрам, структурним підрозділам академії та підрозділам Національної
поліції України.
- залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів,
ад’юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науководослідних робіт, насамперед з проблематики практичної діяльності підрозділів
Національної поліції України.
- збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом
діяльності підрозділів Національної поліції України.
- підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів.
- оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними
дослідженнями.
На базі лабораторії діє юридична клініка навчально-наукового інституту
№ 3 Національної академії внутрішніх справ була створена в 1999 році як
підрозділ Київського юридичного інституту МВС України, на громадських
засадах. Організація виникла за ініціативи прогресивних курсантів, студентів і
молодих викладачів інституту.
Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення
навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
Основними завданнями наукової лабораторії є:
- проведення прикладних наукових досліджень відповідно до тематик,
затверджених
Планом
проведення
науково-дослідних
і
дослідноконструкторських робіт у Національній академії внутрішніх справ на
календарний рік.
- виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення
освітнього процесу в Академії.
- підготовка навчально-методичних та навчальних видань за результатами
проведених прикладних наукових досліджень.
- впровадження результатів прикладних наукових досліджень в освітній
процес Академії та оперативно-службову діяльність Національної поліції
України.

- оприлюднення результатів досліджень на конференціях, семінарах, у
вітчизняних та іноземних наукових фахових виданнях, у тому числі
проіндексованих у міжнародних наукометричних базах, електронному
репозитарії Академії та Національному репозитарії академічних текстів.
Основними функціями наукової лабораторії є:
- збір, узагальнення та аналіз результатів сучасних фундаментальних та
прикладних наукових досліджень за напрямом діяльності наукової лабораторії.
- проведення прикладних наукових досліджень з актуальних питань
психолого-педагогічного супроводження освітнього процесу в Академії та
психологічного супроводження оперативно-службової діяльності Національної
поліції України (відповідно до договірних тематик).
- розробка програм інтерактивних тренінгових занять, їх апробація на базі
психотренінгового комплексу Академії та впровадження в освітній процес.
- підготовка науково-методичних матеріалів щодо вдосконалення
психолого-педагогічного супроводження освітнього процесу в Академії, їх
поширення у відомчих навчальних закладах та наукових установах.
- участь у розробці освітніх програм, створенні електронних освітніх
ресурсів, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Академії.
- підготовка науково-методичних матеріалів відповідно до договірних
тематик, їх впровадження у оперативно-службову діяльність Національної
поліції України.
- надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг
кафедрам, структурним підрозділам Академії, Міністерству внутрішніх справ
України, Міністерству освіти і науки України, Національної поліції України.
- організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій
за результатами проведених досліджень.
- формування, накопичення та постійне оновлення електронної бази
облікових матеріалів щодо впровадження результатів наукових досліджень у
законотворчу діяльність, правоохоронну практику та освітній процес Академії.
- керівництво науковою роботою здобувачів всіх ступенів вищої освіти,
які беруть участь у наукових заходах, безпосереднім організатором яких є
наукова лабораторія, забезпечення їх рецензування та проведення обговорень
на засіданнях.
- надання консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам
Академії у проведенні науково-дослідних робіт.
- створення умов та сприяння проведенню наукових досліджень за
проблематикою наукової лабораторії здобувачами всіх ступенів вищої освіти,
які проходять навчальні практики на базі лабораторії.
- участь в організації та проведенні наукових заходів на базі інституту,
Академії.
- опублікування результатів діяльності наукової лабораторії у друкованих
та електронних наукових фахових виданнях, в електронному репозитарії
Академії відповідно до затвердженого порядку.
- створення об’єктів інтелектуальної власності.

Таблиця 1. Узагальнені результати наукової роботи
працівників лабораторій
№
з/п
1.

Назва виду роботи

Виконання
планових
наукових
досліджень (плановими є наукові
дослідження,
що
включені
до
тематичних планів науково-дослідних
робіт вищого навчального закладу,
кафедри та наукових, науковотехнічних програм):
1.1. науково-технічний звіт
1.2. дисертація (докторська, кандидатська)
1.3. монографія
1.4. підручник,
навчальний
посібник,
словник, довідник
1.5. наукова
стаття
в
журналах,
реферованих
виданнях,
інших
виданнях
1.6. заявка
на
видачу
охоронних
документів
1.7. тези доповіді на конференціях,
симпозіумах, семінарах (міжнародних,
вітчизняних, інших)
2.
Рецензування:
2.1. монографій
2.2. підручників
2.3. навчальних посібників
2.4. словників
2.5. довідників
2.6. дисертацій
2.7. авторефератів
2.8. наукових статей
2.9. наукових проектів
2.10. тематичних планів
3.
Доопрацювання для перевидання:
3.1. монографій
3.2. підручників
3.3. навчальних посібників
3.4. словників
3.5. довідників
4.
Керівництво
науковою
роботою
здобувачів
вищої
освіти
з
підготовкою:
4.1. наукової статті

2011-2017
роки
1245

2017 рік

33
10
17
169

10
6
2
36

221

38

25

7

770

202

211
7
8
16

28
1
1
1

67
108

3
4
18

5
2

301

1

1
1
218

1
62

29

8

Навчально-тренувальне відділення
домедичної підготовки
Київського центру «Академія поліції»
Національної академії внутрішніх справ
У 2017 році на базі Київського центру "Академія поліції" Національної
академії внутрішніх справ створено спеціальне навчально-тренувальне
відділення домедичної підготовки.
Це перший державний центр парамедицини в Україні, слухачі якого
навчаються на сучасному обладнанні та отримують сертифікацію державного
зразка.
Основним завданнями відділення є:
- підготовка та підвищення кваліфікації слухачів;
- удосконалення практичних навичок слухачів з домедичної підготовки;
- набуття слухачами знань та практичних навичок з надання домедичної
допомоги;
- навчання прийомам та засобам забезпечення особистої безпеки при
виконанні службових обов’язків;
- формування високої психологічної стійкості в різних ситуаціях,
розвиток спостережливості, пильності, пам’яті, мислення та інших професійнопсихологічних якостей і навичок;
- надання платних послуг щодо підготовки слухачів з надання домедичної
допомоги для підприємств, організацій та установ, інших фізичних та
юридичних осіб незалежно від форм власності та підпорядкування.
Тренери
відділення
пройшли
повний
курс
спеціальної підготовки в
міжнародному
центрі
парамедицини S.M.U.R.D,
та
сертифіковані
за
стандартами NАТО.
Розроблено
та
затверджено положення про
відділення,
навчальні
програми 12 та 48 годин, які відповідають державним та міжнародним
стандартам.
Завдяки роботі відділення працівники силових структур стануть
медичними рятувальниками та зможуть рятувати життя людей в будь-яких
умовах та ситуаціях.
Надзвичайно важливим є те, що проходити таку підготовку зможуть не
лише молоді поліцейські та рятувальники, але й досвідчені співробітники,
фахівці з маленьких містечок та сіл де вони зможуть допомагати людям в
екстрених ситуаціях.

Відділ організації служби
Відділ організації служби є структурним підрозділом Національної
академії внутрішніх справ.
Бездоганна організація служби особовим складом навчального закладу зі
специфічними умовами навчання – один із пріоритетних напрямів діяльності
відділу організації служби, що є структурним підрозділом Національної
академії внутрішніх справ.
Основними завданнями відділу є:
- контроль за станом дотримання внутрішнього порядку та службової
дисципліни;
- організація та забезпечення перепускного режиму на території
структурних підрозділів академії;
- здійснення контролю за збереженням зброї, боєприпасів, спецзасобів та
за їх видачею і поверненням;
- перевірка стану готовності особового складу НАВС до дій за сигналами
бойового оповіщення;
- організація проведення мобілізаційної роботи та заходів цивільної
оборони;
- керівництво роботою комендатури академії, відділенням з охорони
адміністративних споруд та бюро перепусток;
- здійснення охорони адміністративних споруд академії;
- контроль за роботою комендатур навчально-наукових інститутів,
факультетів, юридичного ліцею, надання допомоги в організації виконання
вимог МВС України;
- контроль за виконанням розпорядку дня особовим складом структурних
підрозділів академії;
- контроль за виконанням вимог статутів, дотриманням співробітниками,
курсантами та слухачами академії правил носіння форменого одягу, проведення
стройових оглядів;
- організація участі особового складу в забезпеченні публічної безпеки і
порядку на території міста Києва та Київської області;
- розробка та внесення пропозицій керівництву НАВС щодо
удосконалення охорони об’єктів, мобілізаційної роботи та цивільної оборони,
звіт ректорату про проведення цих заходів;
- організація патрулювання території, перевірка пожежної безпеки та
санітарного стану;
- проведення профілактичної роботи серед особового складу НАВС по
недопущенню порушень правил внутрішнього порядку, носіння форменого
одягу, пожежної безпеки та службової дисципліни.
Основні напрями діяльності відділу:
- здійснення роботи у тісному контакті з комендатурами навчальнонаукових інститутів, факультетів, юридичного ліцею і вирішує покладені на
нього завдання у взаємодії зі структурними підрозділами академії та ГУНП у
місті Києві;

Редакційно-видавнича діяльність
Одним із пріоритетних напрямів функціонування Національної академії
внутрішніх справ є редакційно-видавнича діяльність (далі – РВД), яку здійснює
редакційно-видавничий відділ.
Протягом 2011–2017 років у межах реалізації організаційно-планових
завдань Академії РВД здійснювалася за такими напрямами:
- видання навчальної літератури відповідно до профілю підготовки
фахівців задля забезпечення потреб навчально-виховного процесу, зокрема
підручників, посібників, курсів лекцій, практикумів, довідників, словників
тощо;
- підготовка наукової літератури за результатами проведення наукових
досліджень ученими Академії – монографій, наукових журналів, збірників
матеріалів наукових конференцій, семінарів, круглих столів та різних
аналітичних матеріалів;
- опублікування навчально-методичної літератури в межах упровадження
наукових досліджень у освітній процес і практику правоохоронних органів,
зокрема методичних рекомендацій, навчально-методичних комплексів тощо.
За вказаний період здійснено видання понад 360 типів літератури
(навчальна література - 59, наукова – 248, навчально-методична – 243,
література з обмеженим грифом – 19).
Пріоритетним напрямом РВД Академії протягом звітного періоду було
опублікування начальної літератури, призначеної для підготовки фахівців
відповідних спеціальностей. Ці видання містять конкретний апробований
кафедрами матеріал з навчальних курсів, узагальнення й аналіз практики
діяльності правоохоронних органів, їхнього позитивного досвіду.
Також варті уваги курси лекцій, у яких ураховано практичну складову
діяльності правоохоронців та розроблено практичні алгоритми дій.
Чільне місце серед наукових видань посідають науково-практичні
коментарі (наприклад, до законів України «Про запобігання корупції», «Про
Національну поліцію»), монографії, аналітичні огляди, у яких представлено
результати фундаментальних досліджень, здійснених у різних сферах науковопедагогічними працівниками Академії.
Протягом звітного періоду підготовлено низку видань, спрямованих на
забезпечення практичної діяльності поліції, зокрема довідкові видання,
довідники, пам’ятки, що містять алгоритми дій у конкретних ситуаціях.
Важливою складовою РВД Академії є підготовка методичних
рекомендацій, навчально-методичних видань, спрямованих на забезпечення
методичної підтримки різних форм і методів навчального процесу, зв’язку його
з практичною діяльністю правоохоронних органів.
Важливим напрямом РВД Академії упродовж 2011–2017 рр. була
підготовка до друку та видання наукових журналів, серед яких:
– «Науковий вісник НАВС» (виходить друком чотири рази на рік);
– «Науковий вісник НАВС. Частина 2» з обмежувальним грифом
(виходить друком двічі на рік);
– «Юридичний часопис НАВС» (виходить друком двічі на рік);

Соціально-гуманітарні підрозділи НАВС
Відділ соціально-гуманітарної роботи є структурним підрозділом
Академії.
Життя здобувачів вищої освіти, які вирішили отримати її в стінах
Академії, не обмежується тільки навчанням.
Так, на постійній основі у НАВС діє відділ соціально-гуманітарної
роботи, діяльність якого базується відповідно до Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затвердженої
Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641 та Комплексної цільової
програми національно-патріотичного, морально-етичного та художньоестетичного виховання особового складу НАВС на 2017-2020 роки,
затвердженою Вченою радою 29.11.2016.
В
академії
функціонують 8 гуртків
художньої самодіяльності,
серед яких 3 вокальні,
танцювальний,
2
вокально-інструментальні
та 2 інструментальні. У
навчальних
підрозділах
діють студії аматорів фото
та відео зйомки, поетичні
студії, команди веселих та
найкмітливіших та інші
творчі об’єднання.
Приділяється значна увага спортивному вихованню молоді. Так,
викладацьким складом кафедр вогневої та спеціальної фізичної підготовки
проводились навчально-тренувальні заняття у спортивних секціях: з боротьби
дзюдо-самбо, з атлетичної гімнастики та гирьового спорту, з легкої атлетики, із
кульової стрільби, з футболу, з волейболу, з баскетболу.
Кожного року здійснюються заходи:
- «Днів відкритих дверей», на які запрошуються учні старших класів та їх
батьки;
- лекторії на правову тематику в загальноосвітніх закладах м. Києва та
Київської області (у рамках проведення «місячників правових знань»);
- інститутські та загальноакадемічні турніри з інтелектуальних ігор
«Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», «Своя гра», «Ерудит-квартет», шахи;
- проводиться пропаганда відданості Україні та героїки поколінь, історії і
традицій органів внутрішніх справ, героїзму і мужності співробітників,
виявлених при виконанні службових обов’язків;
- конкурси краси «Міс інститут» та «Міс Академія»;

- «Дні довкілля» та «Всеукраїнському суботнику», що проводяться в
академії, районах столиці та Національному музеї народної архітектури та
побуту України під відкритим небом у с. Пирогово;
- з відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат, знаменних подій у
житті українського народу: Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті та
примирення, Дня захисника України, Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Міжнародного дня прав жінок та миру, Дня пам’яті
жертв політичних репресій, Дня вшанування пам’яті Голодомору, Дня пам’яті
жертв геноциду кримсько-татарського народу тощо.

Ансамбль пісні і танцю академії та ансамбль барабанщиць мають почесні
звання народних аматорських колективів.
В академії активно працює ветеранська організація, яка налічує понад
1500 членів. Для оперативного
керівництва
ветеранською
організацією утворена президія
та виконком Ради.
Подальшого
розвитку
набуває шефська робота та
волонтерський
рух.
Так,
курсанти та студенти здійснюють
шефство над 12 будинками-

інтернатами та спеціалізованими школами-інтернатами.
У рамках “Днів донора” постійний та перемінний склад академії здає
свою кров до Київського центру переливання крові, Київської клінічної лікарні
“Охматдит” та Київської міської клінічної лікарні № 4.
На території академії функціонують 5 культових споруд Української
Православної церкви. Настоятелі академічних храмів постійно проводяться
богослужіння, індивідуальні та групові зустрічі з особовим складом.
Представники академії систематично беруть участь та займають призові
місця під час студентських, творчих, співочих та спортивних конкурсів та
фестивалів («Змаганнях п’яти сил», «Золотий мікрофон», «Балтійська хвиля»,
«Студміс Київ», «Міс юридичний факультет», «Майстер української
орфографії», «Безсмертний подвиг українського народу»).
Заходи національно-патріотичного, морально-етичного та художньоестетичного виховання учасників освітнього процесу постійно висвітлювалися
в загальнодержавних і регіональних друкованих засобах масової інформації,
веб-порталі академії та інших інтернет-ресурсах.
Оркестр Національної академії внутрішніх справ є професійнотворчим колективом, покликаний засобами музичного мистецтва сприяти
вихованню, стройовій виучці та підвищенню морального духу та культури
особового складу.
На базі Національної
академії внутрішніх
справ створено та
функціонує оркестр,
який є професійнотворчим колективом,
покликаний засобами
музичного мистецтва
сприяти вихованню,
стройовій виучці та
підвищенню
морального духу та
культури особового
складу.
Діяльність оркестру полягає у музичному забезпеченні ритуалів,
суспільно-політичних, культурно-масових і спортивних заходів та стройової
підготовки покликана сприяти та підтримувати у особового складу НАВС
високі морально-психологічні якості, свідому дисципліну, глибоке
усвідомлення святості та непорушності Присяги на вірність народові України,
відпрацювання чіткої злагодженості дій особового складу та підрозділів.
Концертно-просвітницька робота оркестру сприяє розвитку естетичного та
духовного виховання особового складу НАВС.
З цією метою використовуються різні форми концертно-просвітницької
роботи (тематичні концерти, концерти-лекції, концерти на замовлення, плац-

концерти). Надання методичної допомоги самодіяльності здійснюється під час
підготовки до виступів на концертах учасникам в академії та інших музичних
проектах.
Основні завдання
оркестру
НАВС:
брати
участь
в
проведенні
урочистих
заходів,
святкувань,
відзначень знаменних
подій у НАВС, МВС
України,
державі;
надавати
музичне
оформлення під час
проведення
стройових занять з
особовим складом, в
тому числі, під час
підготовки до військових парадів та інших заходів, присвячених державним та
професійним святам; забезпечувати музичне супроводження військових
ритуалів при похованні померлих співробітників НАВС, ветеранів ОВС –
колишніх працівників академії; виступати в концертах для особового складу
органів та підрозділів, працівників, службовців та їх сімей, на підприємствах, в
закладах освіти та підрозділах МВС України; для працівників на
підприємствах, в організаціях, а також в будинках культури, міських парках та
інших концертних місцях; на радіо, телебаченні та для звукозапису.
Музей МВС України – наукова та культурно-освітня установа, яка
розмістилась у приміщенні Національної академії внутрішніх справ і є її
структурним підрозділом. Знаменною подією у життєдіяльності нашого
навчального закладу стало створення
Урочисте відкриття музею відбулося 21 серпня 2004 року. Практично з
того дня музейні експозиції стали широко використовуватись у освітньому
процесі.
Експонати музею відображають діяльність правоохоронних органів
України від часів Київської Русі до сьогодення. Документально-речові
матеріали розкривають характер і особливості роботи української
правоохоронної системи, її роль у державотворчих процесах, охороні
громадського порядку, боротьбі зі злочинністю.
У фондах музею зібрано понад 20 тисяч експонатів, які висвітлюють
процес утворення та організації центральних відомчих органів правоохоронної
системи України на різних етапах її існування: Генерального секретаріату
внутрішніх справ (МВС) Української Народної Республіки доби Центральної
ради, МВС Української держави гетьмана Павла Скоропадського, УНР доби
Директорії, відомства внутрішніх справ УСРР (УРСР) та МВС України.
Загальна площа дванадцяти експозиційних залів становить 650 кв. м.

В
експозиції
представлені фотографії,
документи та особисті речі
відомих правоохоронців;
найважливіші нормативноправові
акти,
що
стосуються
створення,
організації та діяльності
правоохоронних органів;
відзнаки МВС; зразки
озброєння та форменого
одягу різних історичних
періодів та ін.
Експонуються колекції холодної та вогнепальної зброї, вилученої у
злочинців, підроблених грошей та документів, а також інструментів, за
допомогою яких вони виготовлялися, матеріали резонансних кримінальних
справ, речові докази тощо. Функціонує окремий зал, присвячений участю
підрозділів МВС України в антитерористичній операції, що проходить на Сході
України.
Тематичні
експозиції
музею
використовуються
у
освітньому процесі при
підготовці
співробітників поліції –
слухачів і курсантів
НАВС,
інших
навчальних
закладів
МВС, студентів вузів
правничого
профілю.
Музей охоче відвідують
учні ліцеїв та шкіл м.
Києва,
ветераниправоохоронці, представники громадських організацій, міжнародні делегації та
ін.
Загальноакадемічна бібліотека НАВС – структурний підрозділ
академії, на який покладено формування, зберігання та використання
інформаційних ресурсів, створення системи доступу до інформації, якісне та
оперативне бібліографічно-бібліотечне обслуговування курсантів, студентів та
викладачів академії.
Історія бібліотеки неодмінно пов'язана з історією Національної академії
внутрішніх справ. Днем народження НАВС прийнято вважати 11 червня 1921
року, тобто дату, з якої почали функціонувати Курси Червоних міліціонерів
Харківської Губернської міліції. Наказом МВС СРСР від 20 серпня 1956 року за
№ 09282 була організована Київська спеціальна середня школа міліції МВС

СРСР. Відразу після створення школи міліції почали функціонувати загальна і
спеціальна бібліотеки.
У січні 2017 року бібліотеці виповнилось 60 років, що підтверджується
записами в книгах сумарного та інвентарного обліку літератури, які датуються
15 січня 1957 року.
Серед пріоритетних напрямів роботи бібліотеки – розширення спектру
вторинної інформації, наповнення репозитарію відкритого доступу (цифрові
колекції наукових праць авторів – науковців), створення реферативної
продукції з метою повноцінного забезпечення фахових потреб науковців і
практиків. Бібліотека має бути готовою до змін та постійного впровадження
інноваційних технологій у свою роботу.
Як нові види робіт слід відзначити такі:
- роботу по вдосконаленню бібліотечного сайту, який сьогодні можна
розглядати як самостійний напрямок інформування користувачів;
- впровадження в роботу сервісу віртуальної виставки;
- створення нової повнотекстової БД «Автореферати дисертацій», що
захищені в НАВС;
- постійне наповнення репозитарію НАВС ELARNAIAU, розвиток якого
підвищує не тільки рівень інформаційного забезпечення наукової та освітньої
діяльності, але й рейтинг ВНЗ в цілому;
- реєстрація та адміністрування роботи репозитарію НАВС;
- роботу з формування інформаційної культури користувачів на новому
рівні і здійснення її диференційовано з урахуванням освітнього рівня
користувачів з використанням новітніх технологій.
Загальноакадемічна
бібліотека
академії
складається з декількох
структурних підрозділів
і
обслуговує
користувачів
як
в
приміщенні
головної
бібліотеки,
так
і
бібліотек в навчальнонаукових інститутах №
1, № 2, № 3 бібліотеки
відділу спеціальної та
фізичної підготовки.

Перелік науково-педагогічних працівників НАВС з ненульовим індексом
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https://scholar.google.com.ua/citations?u
Михайлович
ser=c8IxdzoAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Сокур Юрій Васильович
ser=Lu6TKmMAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Романишин Наталія Юріївна
ser=PZglOTwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Дорощук Ніна Олександрівна
ser=CGIgRkMAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user
Прус Віталій Зіновійович
=BN313OcAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://scholar.google.com/citations?user
Анатольєва Ольга Іванівна
=TXsEfIwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Курас Дмитро Іванович
ser=cpyvyXkAAAAJ&hl=uk
Калиновський
Богдан https://scholar.google.com.ua/citations?u
Валерійович
ser=IFkJlsYAAAAJ&hl=ru
Хальота Андрій Іванович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=cHsYwE4AAAAJ&hl=ru
Халюк Сергій Олександрович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=3UzvQu4AAAAJ&hl=ru
Демиденко
Володимир https://scholar.google.com.ua/citations?u

Конституційного
права та прав
людини

Історії держави та права

Мозоль Наталія Іванівна

1
2
2
2
2
4
2
3
2
1
2
1
3
4
2
4

Адміністративного права і
процесу

Олексійович
Славна Оксана Володимирівна

ser=kl_mZPYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=LY_DIkkAAAAJ&hl=ru
Солоненко Олег Миколайович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CKl4bTMAAAAJ&hl=ru
Сьох Катерина Ярославівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=PvdVc4UAAAAJ&hl=ru
Козодой Леонід Михайлович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=jdw_Uw0AAAAJ&hl=ru
Кулик Тетяна Олександрівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=ecpaLdUAAAAJ&hl=ru
Лапка Оксана Ярославівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=SETGfPIAAAAJ&hl=ru
Терещенко
Людмила https://scholar.google.com.ua/citations?u
Володимирівна
ser=oN-CfccAAAAJ&hl=ru
Лукянець
Валентина https://scholar.google.com.ua/citations?u
Станіславівна
ser=szCfcb0AAAAJ&hl=ru
Булик Ірина Леонтіївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=k2zoUwUAAAAJ&hl=ru
Волох Олександр Костянтинович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CxApeawAAAAJ&hl=ru
Горбач Оксана Володимирівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=f0KZ5IQAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Дорогих Владилен Миколайович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=BCPBLL4AAAAJ
Кузьменко Оксана
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Io5aDn4AAAAJ&hl=ru
Володимирівна
Лупало Олександр Анатолійович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=TxGlFdIAAAAJ&hl=ru
Матчук Світлана Василівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u

1
3
1
1
1
3
2
3
1
1
2
2
7
3
1

Муратова Діана Борисівна
Пастух Ігор Дмитрович
Плугатир Максим Віталійович
Савранчук Людмила Леонідівна
Скорик Вадим Олександрович
Співак Марина Вікторівна
Стрельченко Оксана Григорівна
Чорна Вікторія Григорівна
Шевченко Любов Василівна

Адміністративної
діяльності

Константінов Сергій Федорович
Братель Сергій Гргорович
Золотарьова Наталія Іванівна
Квітка Яніна Михайлівна

ser=mMUsm2IAAAAJ&hl=uk&authuse
r=1
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CMDD67QAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=-WnRkScAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Vqw3ohkAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=1hOcxgERAdQC&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?vie
w_op=list_works&hl=ru&user=bZ3nsp
MAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=2EERg-0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=AqjJwz4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=8SbP9owAAAAJ&hl=ru&authuser
=1
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=6YcsCKAAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=19xrjJ4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=cJ1mSL4AAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=XkvdBhgAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=T69y1jkAAAAJ&hl=ru

1
4
3
2
1

2
4
3

2
3
5
2
2

Кримінального права

Варивода Василь Іванович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=VaOccpAAAAAJ&hl=ru
Костенко Ірина Володимирівна
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han
dle/123456789/64650/40Кostenko.pdf?sequence=1
Шевчук Генадій Вадимович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=kvVCbKcAAAAJ&hl=ru&oi=sra
Братков Сергій Іванович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=QQTRFjkAAAAJ&hl=uk
Гусева Катерина Анатоліївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=H5Y8EQ8AAAAJ&hl=ru&oi=ao
Білик Вадим Миколайович
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=uk&user=lND_TtoAAAAJ&view_op
=list_works&gmla=AJsN
Басс Вікторія Олександрівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=6uajC1UAAAAJ&hl=uk
Луговий Ігор Олександрович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=8aWo0EEAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Савченко Андрій Володимирович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=RsjdDSgAAAAJ&hl=ru
Кісілюк Едуард Миколайович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=1Gxr2_4AAAAJ&hl=ru
Кришевич Ольга Володимирівна https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=KNGh2tIAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Микитчик Олександр Васильович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Tc1Ux-0AAAAJ&hl=ru
Процюк Олег Володимирович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=zDkeyOgAAAAJ&hl=ru
Романенко Олексій
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Володимирович
ser=bbb3VD0AAAAJ&hl=ru
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1

1
2
1
3

2
3
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1
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Мостепанюк Людмила
Олександрівна

Семенюк Олександр
Олександрович
Смаглюк Олександр
Володимирович
Чабанюк Вадим Дмитрович
Шармар Ольга Михайлівна
Павловська Анна Анатоліївна
Крутевич Микола Миколайович
Матюшенко Олена Іванівна
Вартилецька Інна Анатоліївна
Воробей Петро Адамович
Опалинський Юрій
Володимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN
-F4H4CrfstcM7apdtPNDbMCWkHlPypDy66PE9XEq8G1EwFFSyusLGXKcljMan
i3W1aIk2cihjeTnAuKAV77XbVVFh91
XVtbSJPCO5ehDfXGUEc8iICyKBVL
Dg6gtsQ77RLTZhg&user=DFs_tUEAA
AAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=bbb3VD0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=N7ePxNIAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CkrDpJ4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?v
iew_op=list_works&hl=ru&user=lEdZF
MYAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=hNNQ0y4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&pli=1&user=Z4CrzBYAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Lsuq3PoAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=7dHTea0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=3HmZResAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&pli=1&user=Z4CrzBYAAAAJ

4

3
7
1
1

2
1
3
3
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Косенко Світлана Сергіївна
Жук Ілона Василівна
Симоненко Наталія
Олександрівна
Рожнова Вікторія Василівна
Горбачевський Віталій Якович
Письменний Дмитро Петрович

Кримінального процесу

Азаров Юрій Іванович
Галаган Олександр Іванович
Никоненко Михайло Якович
Омельченко Олександр
Євгенійович
Заїка Сергій Олегович
Конюшенко Яна Юріївна
Мельник Оксана Вікторівна
Хабло Оксана Юріївна
Форостяний Андрій
Володимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=RUtIGIgAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=7FcVScEAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=7CsL3N8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=oGdSH-cAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=LrJ7ZKQAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=t49TU48AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=eZMAqk4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=z_fXHosAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=eFaQxRMAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Uxjx8OMAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Xz3SK2kAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=kJTo6aAAAAAJ&hl=ru&oi=ao
ttps://scholar.google.com.ua/citations?us
er=T8-XHGIAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Rww79BsAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=TE8nePEAAAAJ&hl=ru&oi=ao
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1
1
6
3
4
4
4
5
5
4
2
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Цивільного права і процесу

Римарчук Ольга Вікторівна

tps://scholar.google.com.ua/citations?us
er=AeYo5_cAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Бичкова Світлана Сергіївна
ser=WuFyFgEAAAAJ&hl=ru&authuser
=1
Братель Олександр Григорович
https://scholar.google.com.ua/citations?
user=Qm8JJ0EAAAAJ&hl=ru&authuse
r=1
Бурлака Ольга Станіславівна
https://scholar.goodle.com.ua/citations?
user=M-N2xL4AAAAJ&hl=uk
Демиденко Наталія
https://scholar.google.com.ua/citations?
Володимирівна
user=Eug91iwAAAAJ&hl=ru
Ловʼяк Олег Орестович
https://scholar.google.com/citations?vie
w_op=list_works&hl=ru&user=q_BO8
WsAAAAJ
Пилипенко Світлана Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Rvk1368AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Чурпіта Ганна Вікторівна
ser=Kh37J0kAAAAJ&hl=ru&authuser=
1
Петровський Андрій
https://scholar.google.com.ua/citations?us
Володимирович
er=PEgJ3IwAAAAJ&hl=ru
Калінюк Анжела Леонідівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=M6pU3cMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user
Іванов Юрій Феодосійович
=CKAuB4IAAAAJ&hl=ru&authuser=1
Герасимчук Лідія Вікторівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=-7aYef0AAAAJ&hl=uk
Куриліна Оксана Василівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=K7fx088AAAAJ&hl=ru
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4
5
2
3

4
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2
1
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1
1

Полішко Наталія Леонідівна
Боровська Ірина Анатоліївна
Мазур Вікторія Вікторівна
Лінік Євгенія Павлівна
Самодін Артем Володимирович

Криміналістики та судової медицини

Пясковський Вадим Валерійович
Чорноус Юлія Миколаївна
Мировська Анна Всеволодівна
Антонюк Поліна Євгеніївна
Антощук Андрій Олександрович
Вакулик Ольга Олексіївна
Патик Леся Леонідівна
Курилін Іван Ростиславович
Кононенко Наталія
Олександрівна
Іщенко АндрійВолодимирович

https://scholar.goodle.com.ua/citations?u
ser=M-N2xL4AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&pli=1&user=SDtPtLoAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=rMjw7ZwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=dPMt7YAAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=S4rJ6HoAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=dyQlPFcAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=-qiTSdIAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=jSN1ORoAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=lFqp1ywAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Mw6VeqkAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=BYpIfEkAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=aPnD3b8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=lOk41KQAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Xvc-A4YAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=zcj_S5QAAAAJ&hl=ru

2
2
1
1
3
3
6
2
1
2
2
2
2
1
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Несен Ольга Олександрівна

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Vfdp20sAAAAJ&hl=ru

2

Сокиран Федір Михайлович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=-La4Db0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=c1W2QrsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=VGdSAUEAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=_bQxFsoAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Aw-0eE4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user
=KMmRg8MAAAAJ&hl=ru&authuser
=1
https://scholar.google.com/citations?user
=_vFYghAAAAAJ&hl=ru&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?user
=_AU_NKUAAAAJ&hl=ru&authuser=
1
https://scholar.google.com.ua/citations?v
iew_op=list_works&hl=ru&user=BreFn
nsAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user
=oAWB5aYAAAAJ&hl=ru&authuser=
1
https://scholar.google.com/citations?user
=sJMNdbwAAAAJ&hl=ru&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=pAU-

5

Чуприна Олена Віталіївна
Лісогор Віталій Григорович
Нікітіна-Дудікова Ганна Юріївна
Семенов Віктор Васильович

Кримінології
та кримінально-виконавчого права

Левченко Юрій Олександрович
Поліщук Геннадій Сергійович
Іващенко Віта Олександрівна
Расюк Едуард Вікторович

Миронюк Тетяна Василівна
Микитчик Андрій Васильович
Мозоль Станіслав Анатолійович

1
1
1
2
1

3
2

2

1
2
1

Фаренюк Сергій Якович
Піщенко Геннадій Іванович

Кирилюк Анатолій Васильович
Крижна Людмила
Володимирівна
Джужа Анастасія Олександрівна

Управління та роботи з персоналом

Бурлаков Сергій Вікторович
Доценко Олександр Сергійович
Клачко Володимир Миколайович
Копан Олексій Володимирович
Коруля Ірина Володимирівна
Лігоцький Анатолій Олексійович
Лигун Ніна Вікторівна
Лукашенко Альона Анатоліївна

kLQAAAAJ&hl=ru&authuser=2
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=ndjKv8UAAAAJ&hl=ru
https://scholar.goole.com/citations?hl
=ru&authuser=1&user=zlpCdr0AAA
AJ
https://scholar.google.com/citations?user
=RBBZKUgAAAAJ&hl=ru&authuser=
1
https://scholar.google.com.ua/citations?v
iew_op=list_works&hl=ru&user=ntmVi
6IAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?v
iew_op=list_works&hl=ru&authuser=2
&user=r8o7CZQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=r-pzNYgAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=ND9xgEcAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=uRq52-QAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=wPmE1rsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=90Su1fkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=d8zgLo4AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=zxY6T2sAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=IcFglfoAAAAJ&hl=ru
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5
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Пелагеша Олександр Григорович
Пилипів Богдан Іванович
Полудьонна Наталія
Станіславівна
Циганов Віктор Васильович
Никифорчук Дмитро Йосипович

Оперативно-розшукової діяльності

Ніколаюк Сергій Ігорович
Поливода Вадим В’ячеславович
Тарасенко Олег Сергійович
Лизогубенко Євген Віталійович
Ольшевський Констянтин
Миколайович
Пічкуренко Сергій Іванович
Грібов Михайло Леонідович
Злагода Ольга Валеріївна
Василинчук Віктор Іванович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=NBqnkg4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=6VPhdRwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=NLqwjykAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=9kUiI7IAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=T1P5_i8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=g-owzXYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?v
iew_op=list_works&hl=ru&user=11R6h
gkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=2df88noAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=5QbeWccAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=DQPr6CMAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=x8WuB0EAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CvM8-DwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=1Q1rxfUAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=tXEDLKoAAAAJ

1
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1
4
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2
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Шевчук Оксана Юріївна
Приполов Іван Іванович
Томма Роман Павлович

Фінансового права та фіскального адміністрування

Островерх Лариса Леонідівна
Андрущенко Ігор Григорович
Петрина Володимир Несторович
Кощинець Маріанна Ігорівна
Овчаренко Леся Валеріанівна
Тараненко Юрій Олександрович
Борцевич Павло Святославович
Предборський Валентин
Антонович
Грущенко Олена Анатоліївна
Фаїзов Анатолій Вікторович
Пашко Даляна Василівна

https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=lcEkrD4AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=LGbMJJEAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=IV9VcaMAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=4jnGnY8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=RwChJ18AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=eaFU76UAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=RwChJ18AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=oi8JIHkAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=D8KU32QAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=AvucX6QAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=gnpiaVsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=e3FTNhwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=e_ct2vQAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=QWykDQwAAAAJ&hl=ru
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Юридичної
психології

Філософії права та юридичної логіки

Бандура Олег Олександрович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=TF-94usAAAAJ&hl=uk
Гвоздік Олег Іванович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=yiaO3y0AAAAJ&hl=uk
Кондратьєв Ігор Михайлович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=t-Xsmo4AAAAJ&hl=uk
Костицький Михайло Василоьвич https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=6NRZzLsAAAAJ&hl=uk
Кравець Віталій Михайлович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=6rZYRsMAAAAJ&hl=uk
Кумеда Тетяна Андріївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=-AOJ5CUAAAAJ&hl=uk
Михайленко Роман
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Володимирович
ser=LRlP3fcAAAAJ&hl=uk
Носенко Олександр
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Володимирович
ser=VM6DMTYAAAAJ&hl=uk
Павлишин Олег Володимирович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=JCdF35wAAAAJ&hl=uk
Петрова Ганна Миколаївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=I5MNgVEAAAAJ&hl=uk
Роговенко Марія Михайлівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=29KUFlMAAAAJ&hl=uk
Симон Юрій Сергійович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=FV6qCzIAAAAJ&hl=uk
Шевчук Роман Миколайович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=0Q1r_UIAAAAJ&hl=uk
Кудерміна Олена Іванівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=5dOthMoAAAAJ&hl=uk
Медведєв Володимир Степанович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=4IJsasMAAAAJ&hl=uk
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Хохліна Олена Петрівна
Романенко Оксана Вікторівна
Мойсеєва Олена Євгенівна
Охріменко Іван Миколайович
Казміренко Людмила Іванівна
Мартенко Олександр Леонідович
Давидова Ольга Василівна
Сидоренко Олександра Юріївна
Спринчук Світлана
Володимирівна
Рева Олена Миколаївна
Христюк Оксана Сергіївна

Іноземних мов

Рівчаченко Олена Анатоліївна
Василенко Олена Вікторівна
Ковальова Тетяна Петрівна
Галдецька Ірина Григорівна

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=xZQPu9gAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=8G5ICegAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=RCyNDL8AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=bawVT7UAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CoYaX3IAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=G9sVQJUAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=MUbC_0UAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=UEug50YAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=D35pf04AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=i5DBU1MAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=qx4Uxr8AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=VPVOy0IAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?h 3
l=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u 2
ser=_5d91e0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u 2
pdate_op=verify_email&hl=ru
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Лопутько Олена Анатоліївна
Горбач Оксана Василівна
Богуцький Вадим Миколайович
Романов Ігор Ігорович
Лук’янець Валентина
Станіславівна
Могилевська Віра Андріївна
Скриник Мирослава Віталіївна
Степаненко Олена Іванівна
Вогневої
підготовки

Безпалий
Сергій Миколайович

Наукова
Андросюк Вячеслав Георгійович
лабораторія
з проблем
психологіч- Галустян
ного
Олена Аркадіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?v
iew_op=search_authors&mauthors=лоп
утько+олена&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=tN5v9rAAAAAJ&view_op=
list_works
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=uk&user=0Zq1idkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=vk_WjjUAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=szCfcb0AAAAJ&view_op=l
ist_works&is_public_preview=1
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=bo_4V6oAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=JNlHd6YAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=lpYt25AAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=vneYnOoAAAAJ&hl=ru

1

1

1
3
3

3
1
3

4

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=gNNR3YIAAAAJ&hl=ru

7

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=5JWQc0wAAAAJ&hl=ru

1

забезпечення ННІЗДН

Захаренко Людмила Миколаївна

Моргун Надія Сергіївна

Кафедра досудового розслідування

Кулик Марина Йосипівна
Плєва Ксенія Валеріївна
Степанова Ганна Миколаївна
Осауленко Олег Анатолійович
Зарубей Вікторія Володимирівна
Симчук Анатолій Степанович
Литвинчук Олександр Іванович
Корнейко Олександр Васильович

Кафедра
інформаці
йних
технологі
й та
кібернети
чної
безпеки

Навчально-науковий
інститут № 1

Ієрусалимов Ігор Олександрович

Кудінов Вадим Анатолійович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=hmR1Ul8AAAAJ&hl=ru

https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=-oQq7U0AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?vie
w_op=list_works&hl=ru&user=o0nOM
OkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=kEAT_5EAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=cCuERM8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=cCuERM8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&pli=1&user=h7CSgcMAAAAJ
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123
456789/1594
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=pMBJj8kAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=dwipTPIAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=1vnbmIgAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=3WJ4rJEAAAAJ&hl=ru
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Кафедра
забезпечення
фінансової безпеки
та фінансових
розслідувань

Хахановський Валерій
Георгійович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=pWSoNdkAAAAJ&hl=ru

5

Рибальський Олег
Володимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=tYnVyMAAAAAJ&hl=ru

8

Скачек Людмила Миколаївна

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=qGLOtDYAAAAJ&hl=ru

2

Краснощок Віктор Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=NXvk8EwAAAAJ&hl=ru

1

Мельников Ілля Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Vk5KUOcAAAAJ&hl=ru

2

Герасименко Лариса
Володимирівна
Тихонова Олена Вікторівна

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=YHs7uA8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?us
er=LCo5zqIAAAAJ&hl=ru&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=zw7vUu0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=UuxPkhwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=e1xxzNEAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN
-F4ArVJCTi7zxiVd24ahgBg4K3iQvyF577Xog1mIl2a6WzTUkWcOlyytsOQfnLpl8XHIKvuFhgCmrOYjZrT
-maz11VdydJc6upyx5IgEdc2uEUjqxGvsNO3Emdc
Xq8ipK5zVy&user=LDVcxm0AAAAJ

Шевчук Олександр
Олександрович
Матвійчук Віктор Васильович

Кафедра юридичного
документознавства

Стратулат Наталія Вікторівна
Красницька Анжела Віталіївна

4
3

3
2
2
3

Усачова Катерина Сергіївна
Лощинська Наталія Василівна
Прохоренко-Дученко Оксана
Феодосіївна

Наукова
лабораторі
я з проблем
кримінальної поліції

Наукова лабораторія з проблем досудового
розслідування

Вознюк Андрій Андрійович
Таран Олена Вікторівна
Мотлях Олександр Іванович
Копан Олексій Володимирович
Брисковська Оксана Миколаївна
Алєксєєва-Процюк Діана
Олександрівна
Гуцуляк Микола Ярославович
Кузмічова-Кисленко Єлизавета
Володимирівна
Осетрова Олена Станіславівна
Борець Тетяна Олександрівна
Ботнаренко Ірина Анатоліївна
Буряк Марія Василівна

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=LW1O1XcAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=_PII_1IAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=G56Mj74AAAAJ&hI=ukhttps://orci
d.org/0000-0001-6543-246X
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=qECxqbgAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Mo3GxlQAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=lHY6wQcAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=wPmE1rsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=H3DGR00AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=5SKIMv4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=wOOmAH8AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=ap9UGXsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=nY6GKdAAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=ra6d9JQAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=EHA6NMQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
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Кафедра криміналістичного забезпечення та
судових експертиз

Навчально-науковий інститут № 2

ser=9KK0yisAAAAJ&hl=uk
Коновалов Олександр
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Володимирович
ser=yOVG7DgAAAAJ&hl=uk
Максименко Олена Василівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=DT37QdkAAAAJ&hl=uk
Стрільців Олександр Михайлович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=fFgntKEAAAAJ&hl=uk
Харечко Надія Володимирівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Tvy-FLAAAAAJ&hl=uk
Шаповалова Анна Олександрівна https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=19em7OMAAAAJ&hl=uk
Швець Микола Павлович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=m_Ht6W4AAAAJ&hl=uk
Атаманчук Володимир
scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&
Миколайович
user=6StR-zAAAAAJ
Удовенко Жанна Володимирівна scholar.google.com.ua/citations?user=C
zzOa_EAAAAJ&hl=ru
Літвінова Олена Валеріївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=QLqF_eAAAAAJ&hl=ru
Свобода Євгенія Юріївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=_j0g_CEAAAAJ&hl=ru
Кобилянський Олег Леонідович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=cHD9hyAAAAAJ&hl=ru
Кофанов Андрій Віталійович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=kMchomYAAAAJ&hl=ru
Кофанова
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Олена Сергіївна
ser=AmTgugoAAAAJ&hl=ru&authuser
=1
Садченко Олександр Олексійович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=stjL_t0AAAAJ&hl=ru
Шведова Олена Вікторівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
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Науково-дослідна
лабораторія з проблем
експертнокриміналістичного
забезпечення
Кафедра тактикоспеціальної підготовки

Навчально-науковий інститут № 3

Кафедра
організації
охорони
громадського порядку

ser=RQQQ6BwAAAAJ&hl=ru
Воробей Олена В’ячеславівна
scholar.google.com.ua/citations?user=w
8vhjygAAAAJ&hl=ru
Котляренко Лідія Теодорівна
scholar.google.com.ua/citations?user=p
HSqAAwAAAAJ&hl=ru
Патик Андрій Анатолійович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=fZJVseYAAAAJ&hl=ru&authuser=
1
Фурман Ярослав Володимирович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=dABdorgAAAAJ&hl=ru
Охріменко
Світлана https://scholar.google.com.ua/citations?u
Станіславівна
ser=Dn2SkM0AAAAJ&hl=ru
Климчук Михайло Павлович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=xlUSil4AAAAJ&hl=ru&authuser=1
&oi=sra
Кудря Віталій Олександрович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=8Zw6BYIAAAAJ&hl=ru

Каверін Олександр Васильович
Бикова Ганна Володимирівна
Бондаренко Валентин
Володимирович
Гузенко Євгеній Володимирович
Давигора Юрій Ігорович
Данильченко Владислав

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=NLqJGRoAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=Koh5_pcAAAAJ&hl=ua
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=ELOK_HcAAAAJ&hl=ua
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=WvykCNEAAAAJ&hl=ua
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=pZ6XIVYAAAAJ&hl=ua
https://scholar.google.com.ua/citations?u

1
1
2

1
1
2

2

2
2
4
1
1
3

Наукова лабораторія з проблем забезпечення
публічної безпеки і порядку

Анатолійович
Мартишко Андрій Юрійович

ser=Azxc1W4AAAAJ&hl=ua
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=mY-U_zMAAAAJ&hl=ua
Решко Стефан Михайлович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CYcgG6gAAAAJ&hl=ua
Тихий Олександр Володимирович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=pQFKQyUAAAAJ&hl=uk
Хасанов Марсель Хазійович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=M-wrH2IAAAAJ&hl=ua
Худякова Наталія Юріївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=CQEyMakAAAAJ&hl=ua
Костюк Володимир Леонідович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=IWEWRiIAAAAJ&hl=ua
Жук Олена Миколаївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=oyYHzWMAAAAJ&hl=ua
Корж Євген Михайлович
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=_NcXj4oAAAAJ&hl=ua
Куценко Дмитро Володимирович https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=e3U-en8AAAAJ&hl=ua
Мозоль Вікторія Василівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=5uxtVQoAAAAJ&hl=ua
Федоровська Наталія
https://scholar.google.com.ua/citations?u
Володимирівна
ser=dm3Fxd4AAAAJ&hl=ua
Литвин Вікторія Вікторівна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=nWQomv8AAAAJ&hl=ua
Пашковська Марина Віталіївна
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=R6BTPXAAAAAJ&hl=ru
Сюравчик Валерій Григорич
https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=c3Am9U8AAAAJ&hl=ua

1
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1
1
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1
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2
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Кафедра
адміністративних
та
цивільноправових
дисциплін
Кафедра кримінально-правових дисциплін та
оперативно-розшукової діяльності
Кафедра
соціальногуманітарн
их
дисциплін

Прикарпатський факультет (м.Івано-Франківськ)

Таран Ольга Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=B8bR-oQAAAAJ&hl=uk

Оперук Віталій Ігорович

https://scholar.google.com.ua/citations?v
iew_op=list_works&hl=uk&authuser=3
&user=tgixa8QAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi
=bibs&hl=ru&cites=1572835830229867
7931
https://scholar.google.com.ua/citations?h
l=ru&user=qyFIgcAAAAAJ&view_op=
list_works&gmla=AJsNF7OGp6Ak9fOC4y9Hc-olxuODhwj6sWxrAUoVGQoRepyVzCXWvmHpu
QA6yfDsjFfBYAOgrmZAIm0mGxVJWOu4C
Nr3e8R2NVj94vspjl5XUQhXYdT2Jriv
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Процюк Олеся Миколаївна
Габуда Андрій Степанович
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Іванівна

2

2

5

3

1

2

KnAA5KqJTfiIpUkqtYb2A3JgKN9Oo
Ankw4znEfFE_s2hDSLJ5fa8pnRUzBm
bl_dSeb3_vfHPi1hPwINWe56BPxBirUudGQ&user=SWUg90AAAAJ
1
Кваша Сергій Сергійович
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Андрусів (Легін) Людмила
Михайлівна

Мельничук Світлана Миколаївна
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