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ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 1 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ 

Розглянуто форми навчання та основні завдання навчально-наукового ін-
ституту № 1 Національної академії внутрішніх справ. 

Здійснення в сучасних умовах реформаторських заходів відносно 
практичних підрозділів, об’єднаних сферою оновлених повноважень 
МВС як цивільного органу з реалізації державної політики у сферах 
протидії злочинності та забезпечення публічного порядку, комплексного 
управління державним кордоном, громадянства та міграції, цивільного 
захисту, пожежної безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям, об’єк-
тивно передбачає запровадження принципово нової моделі відомчої си-
стеми освіти, у межах якої формуватиметься та вдосконалюватиметься 
кадровий потенціал відповідних служб [1, с. 3]. Відповідно до Положення 
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про Міністерство внутрішніх справ України, на базі навчальних закла-
дів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, 
здійснюються підготовка та професійне навчання кадрів для потреб ві-
домства та Національної поліції України. 

Так, Національна академія внутрішніх справ за майже сторічну іс-
торію існування здійснила підготовку понад 50 тисяч правоохоронців і 
правозахисників, котрі служать людям і Батьківщині на різних посадах у 
підрозділах Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції Ук-
раїни, в органах прокуратури, юстиції, Служби безпеки України, Держа-
вної фіскальної служби, судових органах, у юридичній сфері загалом. 
Зокрема, у структурі академії функціонує профільний навчальний під-
розділ – навчально-науковий інститут № 1, який здійснює підготовку 
слухачів первинної професійної підготовки поліцейських, а також здо-
бувачів ступеня вищої освіти бакалавра й магістра за спеціальностями 
«Право», «Психологія», «Правоохоронна діяльність». У складі інституту 
успішно функціонує навчально-тренувальне відділення домедичної під-
готовки. 

Головним завданням навчально-наукового інституту № 1 є: здійс-
нення освітньої діяльності за денною формою навчання за державним 
замовленням: здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» – 
підготовка кадрів для органів досудового розслідування Національної 
поліції України, приймаються особи середнього складу поліції, які ма-
ють освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Право», а також сту-
пінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), 
здобутий за іншою спеціальністю, термін навчання – 1 рік 6 місяців; 
здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Право» – підготовка кад-
рів для органів досудового розслідування Національної поліції України, 
приймаються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і циві-
льні особи віком від 17-ти до 30 років, на основі повної загальної серед-
ньої освіти, термін навчання – 4 роки; здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю «Правоохоронна діяльність» – підготовка кадрів для під-
розділів кримінальної поліції Національної поліції України на основі 
повної загальної середньої освіти, термін навчання – 3 роки. 

Крім того, навчально-науковий інститут № 1 здійснює освітню ді-
яльність за денною формою навчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб: здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» – 
приймаються особи, які мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю «Право», а також 
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалі-
ста), здобутий за іншою спеціальністю, термін навчання – 1 рік 6 міся-
ців; здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Правоохоронна дія-
льність», приймаються особи, які мають освітній ступінь бакалавра 
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(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю «Право», 
«Правоохоронна діяльність», а також ступінь бакалавра, магістра (освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутий за іншою спеціальніс-
тю, термін навчання – 1 рік 8 місяців; здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю «Право» – приймаються особи, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Пра-
во», а також освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 
здобутий за іншою спеціальністю, термін навчання – 2 роки; здобуття 
ступеня бакалавра за спеціальністю «Право», приймаються особи на 
основі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 4 роки; здо-
буття ступеня бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», 
приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти, термін 
навчання – 3 роки; здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Пси-
хологія», приймаються особи на основі повної загальної середньої осві-
ти, термін навчання – 4 роки. 

Водночас, на базі навчально-наукового інституту № 1, здійснюється 
первинна професійна підготовка поліцейських. Зокрема: проходження 
первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято 
на службу в поліцію, для здобуття професії «Поліцейський» – підготов-
ка кадрів здійснюється за спеціалізаціями: патрульна поліція, криміна-
льна поліція, органи досудового розслідування, спеціальна поліція та 
поліція особливого призначення Національної поліції України, термін 
навчання – 6 місяців (державне замовлення); проходження професійної 
підготовки особами, які виявили бажання здобути професію «Охорон-
ник» - підготовка кадрів здійснюється для підрозділів, які реалізують 
заходи з підтримання громадського порядку в суді, охорони приміщень 
органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо забез-
печення безпеки учасників судового процесу за 1-м, 2-м і 3-м кваліфіка-
ційними розрядами, термін навчання – 2,5 місяці (за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб). 

Окрім освітньої діяльності, завданням навчально-наукового інсти-
туту № 1 є здійснення наукової, методичної, організаційної, культурно-
виховної, творчої, мистецької, спортивної та оздоровчої діяльності, 
пов’язаної з підготовкою поліцейських та цивільних осіб. 

Так, наукову та науково-дослідну діяльність інституту забезпечу-
ють педагогічні та науково-педагогічні працівники, провідні вчені, серед 
яких видатні педагоги, спортсмени, досвідчені практики. Варто сказати, 
що науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти відзначається на-
городами відомчого та загальнодержавного рівнів, зокрема почесними 
грамотами Міністра освіти і науки України, Національної академії наук 
України. Курсанти інституту є стипендіатами стипендій Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, тощо. 
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В освітньому процесі активно використовують навчальні полігони: 
криміналістичний полігон, спеціальну смугу перешкод, автодром «кілер-
хауз», блокпост, інтерактивну кімнату запобігання та протидії домашньому 
насильству, кабінет працівника поліції, чергову частину, ізолятор тимча-
сового тримання, скалодром. Для відпрацювання дій особового складу в 
екстремальних ситуаціях на території інституту розміщено пасажирський 
літак і залізничний вагон. Для занять з вогневої підготовки збудовано стрі-
лецький тир, обладнаний сучасними тренажерними та електронними при-
строями. В інституті створено всі умови для фізичного загартування здобу-
вачів вищої освіти, оволодіння навичками самозахисту і рукопашного бою. 

Відтак, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог 
МВС України, навчально-науковий інститут № 1 нині розвивається у 
всіх напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендував себе 
як провідний науковий і методичний центр, потужний структурний під-
розділ для підготовки нової генерації правоохоронців. 
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ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ ТА ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Аналізуються основні вектори розвитку та трансформації правоохоронної 
структури. Визначені напрямки впливу системного освітнього простору на 
динамічні компоненти конфліктологічної культури майбутніх працівників Наці-
ональної поліції. 

Одним з провідних завдань сучасного процесу реформування пра-
воохоронної системи в Україні є створення максимально ефективної 


