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Міністерства внутрішніх справ України та інших
центральних органах виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується через
Міністра внутрішніх справ України.
Термін навчання – 5 років.
Заочна форма навчання
за кошти фізичних або
юридичних осіб
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої освіти із числа цивільних осіб.
Термін навчання – 5 років.
Докторантура та аспірантура
Підготовка кадрів за денною та заочною формами навчання за відкритими спеціальностями ступенів вищої освіти доктора філософії або доктора
наук.
Приймаються на навчання:
- особи з числа поліцейських та цивільних осіб,
які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, закладах, що належать до сфери управлін-

1. ГУНП у Вінницькій області
21050, м.Вінниця, вул. Театральна, 10, каб. № 111
recrutingvin@gmail.com (0432) 594-222,
(067) 430-52-67, (073) 311-74-06, (095) 280-22-20
2. ГУНП у Волинській області
43000, м.Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. 1
volsovpap@gmail.com (033)274-21-81,
(033)274-21-85, (050)490-45-08, (050)490-45-09
3. ГУНП в Дніпропетровській області
49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а
sovpapdnepr@gmail.com
(050) 696-29-16, (097) 203-76-29, (056) 756-52-47
4. ГУНП в Донецькій області 87528, Донецька
область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 145, каб. 205,
або м. Краматорськ, вул. Академічна, 25, кабінет 213
sektordonobl@ukr.net (050)324-69-79
5. ГУНП в Житомирській області
10008, м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37
sovpapzt.ykz@gmail.com (0412) 40-71-27,
(067) 412-62-28, (050) 440-82-36
6. ГУНП в Закарпатській області
88000, м. Ужгород, вул. Ракоці, буд. 13а
gunpzakarp@gmail.com (0312) 695-472,
(067) 314-08-09, (050) 432-09-79
7. ГУНП в Запорізькій області
69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29
rekrutzpnp@gmail.com (061) 239-28-10,
(061) 239-28-11, (050) 341-41-02, (050) 341-41-07
8. ГУНП в Івано-Франківській області
76018, м. Івано-Франківськ вул. Академіка Сахарова, 15
npuvidbirivfr@gmail.com (034)279-02-52, (067)344-79-74
9. ГУНП в Київській області 01030, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 54 sektorko1@gmail.com
(044) 254-93-86, (044) 254-93-87
10. ГУНП в Кіровоградській області
25006, м. Кропивницький, вул. В.Чміленка, 41
nabir.police.kg@gmail.com
(067)523-10-90, (050)383-99-96
11. ГУНП в Луганській області 93404,
Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 22
policenaborlg@gmail.com(066) 915-27-74
“Наша академія” — газета
Національної академії внутрішніх справ.
Видається українською мовою
Свідоцтво про державну реєстрацію
КУ № 572-210ПР від 31.01. 2011 року.
Тираж 1000. Зам. 258 -10
Підписано до друку 26.02.18 р.
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ня Міністерства внутрішніх справ України, мають
стаж роботи (служби) не менше 2-х років
після здобуття вищої освіти ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
- цивільні особи (за кошти фізичних або
юридичних осіб).
Військова кафедра
На кафедру військової підготовки НАВС
можуть вступати громадяни України, які мають або
здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра (студенти всіх форм навчання, в тому
числі 4-5 курсів, випускники закладів вищої осві-

рі військової підготовки – 1 лютого 2018 року.
Закінчення прийому заяв і документів – 30
липня 2018 року.
Конкурсний відбір вступників включає: оцінку
рівня успішності навчання; професійний психологічний відбір; оцінку засвоєння програми допризовної підготовки; оцінку рівня фізичної підготовки.
Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами
конкурсного відбору – до 30 серпня 2018 року.
Початок навчання – з 1 вересня 2018 року.
Юридичний ліцей
імені Ярослава Кондратьєва
Здобуття повної загальної середньої освіти з
поглибленою юридичною та посиленою фізичною
підготовкою дітей, які мають базову загальну
середню освіту (закінчили 9 класів), віком не старше 16 років, категорії яких визначені нормативноправовими документами МВС України.
Термін навчання – 2 роки.

ти, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом), якщо їм на початок
військової підготовки не виповнилося 40 років.
Після закінчення навчання на кафедрі військової підготовки випускникам присвоюється звання
молодшого лейтенанта запасу.
Початок прийому заяв Приймальною комісією
НАВС від громадян України на навчання на кафед-

21. ГУНП в Хмельницькій області
Контакти підрозділів організації відбору 29017,
м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7
12. ГУНП у Львівській області
79007, м. Львів, площа Генерала Григоренка, 3
sektorlviv@gmail.com (032) 258-69-15,
(032) 258-67-96, (067) 612-10-30, (067) 612-02-30
13. ГУНП в Миколаївській області 54001,
м. Миколаїв, вул. Спаська, 41, каб. 316
sovpapMykolaiv@gmail.com
(0512) 531-904, (0512) 498-023
14. ГУНП в Одеській області
65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44
ukzsectorkonkurs@gmail.com (098) 182-04-80,
(050) 333-80-91, (048)779-41-53
15. ГУНП в Полтавській області
36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 83, (спорткомплекс)
poltava.sovpap@gmail.com
(0532) 51-75-05, (050) 40-66-414
16. ГУНП в Рівненській області
33000, м. Рівне, вул. М. Хвильвого, 2, каб. 38
rivnevidbir@gmail.com
(067) 362-40-80,
(050) 425-60-12, (0362) 679-790, (0362) 679-789
17. ГУНП в Сумській області 40000 м. Суми,
вул. Г. Кондратьєва, 23 sumysov@gmail.com
(099) 417-70-22, (068) 564-82-48, (0542) 66-70-46,
(0542)66-71-13
18. ГУНП в Тернопільській області
46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40
sova.ternopil@gmail.com
(0352) 27-15-40,
(067) 65-34-593, (067) 65-37-728
19. ГУНП в Харківській області 61002, м. Харків,
вул. Жон Мироносиць, 5, каб. 419
sektor.sovpap.kh@gmail.com (057)705-97-62,
(057)705-93-69, (050)402-27-97, (050)323-77-26
20. ГУНП в Херсонській області
73003, м. Херсон, вул. Лютеранська, 4
sovtpapkherson@gmail.com
(0552)45-94-36,
(0552) 45-94-73, (0552) 45-94-77
Адреса редакції
м.Київ — 03035, пл. Солом’янська, 1
тел.: 520-08-46

www.naiau.kiev.ua

газета віддрукована у видавництві
“Аванпост - Прим”
03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3/3

Запрошуємо на навчання!

лютого 2018 р.

sektor.vidbir.hm@gmail.com
(067) 38-149-08, (067) 381-50-28
22. ГУНП в Черкаській області 18036, м. Черкаси,
вул. Смілянська, 57
sovpapche@gmail.com
(067) 559-85-26, (067) 554-66-93
23. ГУНП в Чернівецькій області
58000, м. Чернівці, вул. Головна, 24
(вхід з вулиці Чайковського)
vidbirukz26@gmail.com
(0372) 59-14-32, (066) 183-33-17,
24. ГУНП в Чернігівській області
14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 116А
ch.policenabir@gmail.com
(050) 46-47-020, (067) 46-91-128
25. ГУНП у м. Києві 01030 м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 54
sektorvidborum.kiev@gmail.com
(044)-254-93-84 , (044) 271-97-47, (067) 650-69-25
26. Департамент захисту економіки Національної
поліції України 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 2
dzerekruting@gmail.com
(066) 277-14-50

Контактна інформація:
03035 м. Київ, пл. Солом’янська, 1
Веб-сайт: www.naiau.kiev.ua
Тел. (044) 520-06-66 – Приймальна комісія
Тел. (044) 206-79-00 - відділ кадрового
забезпечення
Моб. тел. 098-759-92-67 – військова кафедра
Тел. (044) 206-79-17 – ННІ заочного
та дистанційного навчання
Тел. (0342) 52-32-00 – Прикарпатський
факультет (м. Івано-Франківськ)
Тел. (044) 249-09-09 – докторантура
та аспірантура
(044) 249-05-46 або (044) 249-09-50 юридичний ліцей ім. Ярослава Кондратьєва
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Вступні випробування або ЗНО:

1 (127), лютий 2018 рік

БАКАЛАВР
на основі повної загальної
середньої освіти (11 класів)
Право
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова або математика – на вибір;
4.Професійний психологічний відбір на денну
форму навчання за державним замовленням
Правоохоронна діяльність
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3.Творчий конкурс (проводиться академією);
4.Професійний психологічний відбір на денну
форму навчання за державним замовленням.
Психологія
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Іноземна мова або математика – на вибір;
4. Професійний психологічний відбір на денну
форму навчання за державним замовленням.
Примітка: Вступники, які мають право на спеціальні умови, складають вступні іспити або надають

www.naiau.kiev.ua

сертифікати ЗНО з визначених предметів відповідно до обраної спеціальності.
Приймаються сертифікати 2016, 2017 та 2018
років, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з іноземної мови приймаються лише із сертифікатів
2018 року.
БАКАЛАВР
На основі ОКР молодшого спеціаліста
Право
1. Кримінальне право;
2. Додаткове випробування (для осіб, які вступають з іншої спеціальності)
На основі вищої освіти
не нижче ступеня бакалавра
Право
1. Основи правознавства
Психологія
2. Біологія
МАГІСТР
Право
1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови;
2. Єдине фахове вступне випробування;
3. Додаткове випробування (для осіб, які вступають з іншої спеціальності)
Приймаються результати ЄФВВ 2017 та 2018
років, крім оцінок з іноземної мови.Оцінки з іноземної мови приймаються лише із результатів 2018
року.
Психологія
1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови;
2. Комплексний іспит із спеціалізації;
3. Додаткове випробування (для осіб, які вступають з іншої спеціальності).
Правоохоронна діяльність і
Публічне управління та адміністрування
1. Комплексний іспит із спеціалізації;

Видається з березня 2000 року

2. Іноземна мова;
3. Додаткове випробування (для осіб, які вступають з іншої спеціальності).
Навчально-науковий інститут № 1
Денна форма навчання за
державним замовленням
Досудове розслідування
Підготовка кадрів ступеня магістра для органів
досудового розслідування Національної поліції
України за спеціальністю “Право”. Приймаються
особи середнього складу поліції, які мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) за спеціальністю “Право”, а
також освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий
за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.

Підготовка кадрів ступеня бакалавра для органів досудового розслідування Національної поліції
України за спеціальністю “Право” на основі повної
загальної середньої освіти. Приймаються особи
молодшого складу поліції віком від 18 років та
цивільні особи віком від 17 років.

лютий_list11.qxd 26.02.2018 10:36 Страница 2

2 стор.

Термін навчання – 4 роки.
Кримінальна поліція
Підготовка кадрів ступеня магістра для кримінальної поліції Національної поліції України за
спеціальністю “Право”. Приймаються особи середнього складу поліції, які мають освітній ступінь
бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю “Право”, а також освітній
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.
Підготовка кадрів ступеня бакалавра для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції
України за спеціальністю “Право” на основі повної
загальної середньої освіти. Приймаються особи
молодшого складу поліції віком від 18 років та
цивільні особи віком від 17 років.
Термін навчання – 4 роки.
Навчально-науковий інститут № 2
Денна форма навчання
за державним замовленням
Підготовка кадрів ступеня магістра для експертної служби Міністерства внутрішніх справ
України за спеціальністю “Право” (спеціалізація
дослідження”).
“Експертно-криміналістичні
Приймаються особи, які мають освітній ступінь
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста), здобутий за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.

Підготовка кадрів ступеня бакалавра для підрозділів техніко-криміналістичного забезпечення
органів досудового розслідування Національної
поліції України за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої освіти. Приймаються
особи молодшого складу поліції віком від 18 років
та цивільні особи віком від 17 років.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка кадрів ступеня бакалавра для експертної служби Міністерства внутрішніх справ
України за спеціальністю “Право” (спеціалізація
«Експертно-криміналістичні дослідження») на
основі повної загальної середньої освіти.
Приймаються цивільні особи віком від 17 років.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка кадрів ступеня бакалавра для кримінальної поліції Національної поліції України за
спеціальністю “Правоохоронна діяльність” на
основі повної загальної середньої освіти.
Приймаються особи молодшого складу поліції
віком від 18 років та цивільні особи віком від 17
років.
Термін навчання – 3 роки.
Заочна форма навчання
за державним замовленням
Підготовка кадрів ступеня магістра для кримінальної поліції Національної поліції України за
спеціальністю “Право”. Приймаються поліцейські
та інші особи, які працюють (проходять службу) на
підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають освітній
ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) за спеціальністю “Право”, а
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також освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий
за іншою спеціальністю.
Навчально-науковий інститут № 3
Денна форма навчання
за державним замовленням
Підготовка кадрів ступеня магістра для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції
України за спеціальністю “Правоохоронна діяльність”. Приймаються особи середнього складу
поліції, які мають освітній ступінь бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
спеціальностями “Право” або “Правоохоронна
діяльність”, а також освітній ступінь бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.

Підготовка кадрів ступеня бакалавра для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції
України за спеціальністю “Правоохоронна діяльність” на основі повної загальної середньої освіти.
Приймаються особи молодшого складу поліції
віком від 18 років та цивільні особи віком від 17
років.
Термін навчання – 3 роки.
Підготовка кадрів ступеня бакалавра для
Національної поліції України за спеціальністю
“Психологія” на основі повної загальної середньої
освіти. Приймаються особи молодшого складу
поліції, віком від 18 років та цивільні особи, віком
від 17 років.
Термін навчання – 4 роки.
Навчально-науковий інститут
заочного та дистанційного навчання
Заочна форма навчання
за державним замовленням
Підготовка кадрів ступеня магістра для
Національної поліції України за спеціальністю
“Право”. Приймаються поліцейські та інші особи,
які працюють (проходять службу) на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до
сфери управління МВС, які мають освітній ступінь
бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю “Право”, а також освітній
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.

Підготовка кадрів ступеня магістра для
Національної поліції України за спеціальністю
“Правоохоронна діяльність”. Приймаються поліцейські та інші особи, які працюють (проходять
службу) на підприємствах, в установах, організаці-

лютий 2018 р.

ях, що належать до сфери управління МВС, які
мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями
“Право” або “Правоохоронна діяльність”, а також
освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за
іншою спеціальністю.
Термін навчання – 2 роки.
Підготовка кадрів ступеня бакалавра за спеціальністю “Право”. Приймаються поліцейські та
інші особи, які працюють (проходять службу) на
підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, та мають повну
загальну середню освіту.
Термін навчання – 5 років.
Підготовка кадрів ступеня бакалавра за спеціальністю
“Правоохоронна
діяльність”.
Приймаються поліцейські та інші особи, які працюють (проходять службу) на підприємствах, в
установах, організаціях, що належать до сфери
управління МВС, та мають повну загальну середню освіту.
Термін навчання – 4 роки.
Заочна форма навчання на умовах
окремого договору
Підготовка фахівців ступеня магістра для
Національної поліції України, структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та
інших центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
через Міністра внутрішніх справ України за спеціальністю “Психологія”. Приймаються особи, які
проходять службу в Національній поліції України,
Національній гвардії України (крім військовослужбовців строкової служби), структурних підрозділах
Міністерства внутрішніх справ України та інших
центральних органах виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується через
Міністра внутрішніх справ України, мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) за спеціальністю “Психологія”,
а також освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий
за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.

Підготовка фахівців ступеня магістра для
Національної поліції України, структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та
інших центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
через Міністра внутрішніх справ України за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Приймаються особи, які проходять службу в
Національній поліції України, Національній гвардії
України (крім військовослужбовців строкової
служби), структурних підрозділах Міністерства
внутрішніх справ України та інших центральних
органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ України, мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
спеціальністю “Право”, а також освітній ступінь
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста), здобутий за іншою спеціаль-

лютий 2018 р.

ністю.
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра для
Національної поліції України, структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та
інших центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
через Міністра внутрішніх справ України, за спеціальністю “Право”. Приймаються особи, які проходять службу в Національній поліції України,
Національній гвардії України (крім військовослужбовців строкової служби), структурних підрозділах
Міністерства внутрішніх справ України та інших
центральних органах виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується через
Міністра внутрішніх справ України, та мають профільну освіту не нижче ступеня бакалавра.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра для
структурних підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України та
інших центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
через Міністра внутрішніх справ України, за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої освіти. Приймаються особи, які проходять
службу в Національній поліції України,
Національній гвардії України (крім військовослужбовців строкової служби), структурних підрозділах
Міністерства внутрішніх справ України та інших
центральних органах виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується через
Міністра внутрішніх справ України.
Термін навчання – 5 років.
Навчання проходить в м. Києві та регіональних
відділеннях.
Заочна форма навчання
за кошти фізичних або
юридичних осіб
Підготовка фахівців ступеня магістра за спеціальністю “Право” з числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають ступінь бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
спеціальністю “Право”, а також ступінь (рівень)
освіти не нижче бакалавра, здобутий за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.

Підготовка фахівців ступеня магістра за спеціальністю “Психологія” з числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають ступінь бакалавра
за спеціальністю “Психологія”, а також ступінь
(рівень) освіти не нижче бакалавра, здобутий за
іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
Підготовка фахівців ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” з числа цивільних осіб. Приймаються особи,
які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю
“Право”, а також ступінь (рівень) освіти не нижче
бакалавра, здобутий за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 8 місяців.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеці-
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альністю “Право” з числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю “Право”, а також освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, здобутий за іншою
спеціальністю.
Термін навчання – 3 роки.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Право” з числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають профільну освіту
не нижче ступеня бакалавра.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Психологія” з числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають профільну освіту
не нижче ступеня бакалавра.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої освіти із числа цивільних осіб.
Термін навчання – 5 років.
Навчання проходить в м. Києві та регіональних
відділеннях.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Психологія” на основі повної загальної
середньої освіти із числа цивільних осіб.
Термін навчання – 5 років.
Денна форма навчання
за кошти фізичних або
юридичних осіб
Підготовка фахівців ступеня магістра за спеціальністю “Право” із числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають ступінь бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
спеціальністю “Право”, а також ступінь (рівень)
освіти не нижче бакалавра, здобутий за іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.

Підготовка фахівців ступеня магістра за спеціальністю “Психологія” із числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають ступінь бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
спеціальністю “Психологія”, а також ступінь
(рівень) освіти не нижче бакалавра, здобутий за
іншою спеціальністю.
Термін навчання – 1 рік 6 місяців.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Право” з числа цивільних осіб.
Приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю “Право”, а також освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, здобутий за іншою
спеціальністю.
Термін навчання – 2 роки.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої освіти із числа цивільних осіб.
Термін навчання – 4 роки.
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Правоохоронна діяльність” на основі
повної загальної середньої освіти із числа цивільних осіб.
Термін навчання – 3 роки.

3 стор.

Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Психологія” на основі повної загальної
середньої освіти із числа цивільних осіб.
Термін навчання – 4 роки.
Прикарпатський факультет
(м. Івано-Франківськ)
Денна форма навчання за
державним замовленням
Підготовка кадрів ступеня бакалавра для органів досудового розслідування та кримінальної
поліції Національної поліції України за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої
освіти. Приймаються особи молодшого складу
поліції віком від 18 років та цивільні особи віком
від 17 років.
Термін навчання – 4 роки.

Підготовка кадрів ступеня бакалавра для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції
України за спеціальністю “Правоохоронна діяльність” на основі повної загальної середньої освіти.
Приймаються особи молодшого складу поліції
віком від 18 років та цивільні особи віком від 17
років.
Термін навчання – 3 роки.
Денна форма навчання
за кошти фізичних або
юридичних осіб
Підготовка фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої освіти із числа цивільних осіб.
Термін навчання – 4 роки.

Заочна форма навчання за
державним замовленням
Підготовка кадрів ступеня бакалавра за спеціальністю “Право”. Приймаються поліцейські та
інші особи, які працюють (проходять службу) на
підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, та мають повну
загальну середню освіту.
Термін навчання – 5 років.
Заочна форма навчання на умовах
окремого договору
Підготовка фахівців ступеня бакалавра для
структурних підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України та
інших центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
через Міністра внутрішніх справ України, за спеціальністю “Право” на основі повної загальної середньої освіти. Приймаються особи, які проходять
службу в Національній поліції України,
Національній гвардії України (крім військовослужбовців строкової служби), структурних підрозділах

