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ПОЛОЖЕННЯ  
про табірний збір у Національній академії внутрішніх справ 

 
 

1. Загальні положення:  
1.1. Табірний збір щорічно проводиться з курсантами першого курсу 

(далі – курсанти) відповідно до Закону України «Про Національну поліцію 

України», наказів МВС України, які унормовують діяльність закладів вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання. 
 

1.2. Підставою проведення табірного збору є наказ ректора. 
 

2. Мета та завдання табірного збору  
2.1. Метою є формування у курсантів початкових професійних знань, 

умінь та навичок, світоглядних і професійних якостей, морально-етичних 

цінностей необхідних для успішного подальшого навчання та служби в 

Національній поліції України. 
 

2.2. Завданнями є: 
 

2.2.1. Подальше вивчення ділових та моральних якостей курсантів в 

умовах підвищених фізичних і психологічних навантажень, здатності 

адаптуватись до них. 
 

2.2.2. Формування у курсантів нетерпимості до порушень академічної 

доброчесності. 
 

2.2.3. Своєчасне виявлення курсантів, які не спроможні адаптуватись 

до умов навчання, або які схильні до порушень службової дисципліни. 
 

2.2.4. Формування дружнього колективу, виявлення неформальних 

лідерів та осіб (груп осіб), які потребують індивідуальної психологічної уваги 

та корекції поведінки. 
 

2.2.5. Виховання у курсантів поваги до символіки і традицій НАВС, 

колег, старших за спеціальним званням та однострою поліцейського. 
 

2.2.6. Роз’яснення основних положень службової дисципліни, 

відповідальності поліцейського, статутних вимог, правил носіння однострою 

поліцейського та внутрішнього розпорядку. 
 

2.2.7. Розвиток якостей та властивостей особистості, необхідних 

курсантам на початковому етапі навчання, служби в добових нарядах та під 

час забезпечення публічної безпеки і порядку. 
 

2.2.8. Ознайомлення курсантів з обраною професією, положеннями 

нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Національної 

поліції України, історією, традиціями НАВС та поліцейськими цінностями. 
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2.2.9. Роз’яснення необхідності згуртованості колективу, причин 

виникнення конфліктів у ньому, шляхів їх подолання та попередження. 
 
 

3. Організація освітнього процесу під час проведення табірного збору  
3.1.   Теоретичні  та  практичні  заняття  проводяться  відповідно  до 

 

схваленого плану, що включає навчальні дисципліни, такі як: 
 
 

№ Назва навчальної дисципліни Загальний обсяг 

з/п   

1. Антикорупційне законодавство 8 

2. Толерантність та недискримінація в роботі 
6  

поліцейських   

3. Взаємодія з населенням на засадах партнерства 6 

4. Стресостійкість 12 

5. Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх 
14  

аналоги. Ознаки наркотичного сп’яніння   

6. Стройовий вишкіл та службова дисципліна 20 

 Всього 66 
 
 

3.2.  Антикорупційне законодавство 
 

Метою викладання навчальної дисципліни є сприяння формуванню у 

курсантів знань про засади функціонування системи запобігання корупції в 

Україні, першочергові заходи щодо запобігання та протидії корупційним 

правопорушенням та правопорушенням, пов’язаних з корупцією, правову 

охорону відносин у сфері службової діяльності. 
 

3.3.  Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських 
 

Мета вивчення дисципліни полягає у наданні курсантам цілісного 

уявлення про базові поняття з теми, основні вимоги щодо застосування 

законодавства України в сфері розвитку толерантності та протидії 

дискримінації в роботі поліцейських, сприяти розвитку професійної 

ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності. 
 

3.4.  Взаємодія з населенням на засадах партнерства 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування 

систематизованих стійких знань курсантів про права людини, основні вимоги 

до реалізації принципу взаємодії поліції та суспільства, основи превентивної 

роботи працівників поліції з населенням та громадами, громадським 

контролем за діяльністю поліцейського. 
 

3.5.  Стресостійкість 
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Метою вивчення дисципліни є здобуття знань, умінь та навичок щодо 

правильного розуміння закономірностей психіки людини під час стресових 

ситуацій, ефективно використовувати закономірності психології людини в 

стресових ситуаціях. 
 

3.6. Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. 

Ознаки наркотичного сп’яніння 
 

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення курсантів з поняттям 

наркотиків, їх класифікацією та характеристикою основних найбільш 

розповсюджених з них, зокрема природою походження, зовнішнім виглядом, 

особливостями впливу на організм людини, а також ознайомлення з 

класифікацією та криміналістичною характеристикою основних видів 

злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків. 
 

3.7.  Стройовий вишкіл та службова дисципліна 
 

Метою вивчення дисципліни є надання курсантам професійних знань з 

основ стройової підготовки, а також систематизованих стійких знань про 

правила носіння однострою, стройових прийомів і руху без зброї. Сприяти 

зміцненню службового вишколу, дисципліни, моральних та інших якостей 

працівника поліції під час виконання службових обов’язків. 
 

3.8. Заняття проводяться науково-педагогічними працівниками НАВС, 

керівним складом та курсовими офіцерами. Для проведення практичних 

занять можуть залучатися досвідчені співробітники Національної поліції 

України та інших центральних органів виконавчої влади. 
 

3.9. На заняттях розглядаються основні положення законів України, 

нормативних актів МВС України, Національної поліції України та НАВС. 

Зосереджується увага курсантів на обов’язку поліції діяти в тісній співпраці 

та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 

організаціями на засадах партнерства. Рівень довіри населення є одним з 

основних критеріїв оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів 

поліції. 
 

3.10. Практичні заняття передбачають формування навичок виконання 

прийомів, дій і нормативів із військової, загальної та спеціальної фізичної 

підготовки, надання домедичної допомоги. Проведення таких занять 

передбачає використання технічних засобів навчання, тренажерів, полігонів 

тощо. 
 

3.11. Під час проведення теоретичних та практичних занять необхідно 

дотримуватись академічної доброчесності, правил техніки безпеки та 

санітарних норм. 
 

4. Керівництво табірним збором 
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4.1. Керівництво табірним збором здійснюється керівниками 

навчально-наукових інститутів та Прикарпатського факультету або їх 

заступниками. 
 

4.2. Відповідальними за організацію та проведення окремих заходів 

табірного збору можуть бути призначені представники відділів, відділень, 

діяльність яких пов’язана із забезпеченням в НАВС виховної, соціальної, 

психологічної роботи та дозвілля. 
 

4.3. Контроль за проведенням табірного збору покладається на 

проректорів НАВС відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 


