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СЕКЦІЯ 6 
ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД. СПЕЦТЕХНІКА. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВНЗ СИСТЕМИ МВС  
НА ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

Вступаючи до вищого навчального закладу системи Міністерства внутрішніх справ України, переважна більшість 
майбутніх курсантів досить легковажно відносяться до вогневої підготовки. Досить яскраво це проявляється уже на пе-
рших заняттях з вогневої підготовки, коли починаються перші вправи зі стрільби. 

Коли курсантам дають змогу попрацювати з учбовим пістолетом, курсанти дещо нехтують вправами вбачаючи, що 
тренуватись потрібно, насамперед, під час виконання пострілу. Тому, при виконанні перших пострілів у курсантів час-
тіше за все виникають великі труднощі психологічного характеру. Це говорить про необхідність, насамперед, психоло-
гічної підготовки майбутніх поліцейських.  

Типовими психологічними перепонами під час виконання вправи зі стрільби у курсантів є: очікування пострілу та 
затягування пострілу. Зупинимось детальніше на кожному із них. 

Очікування пострілу. З цією проблемою напевно стикається кожний курсант під час виконання вправи зі стрільби. 
При очікуванні пострілу втрачається пильність та контроль списку, що призводить до промаху при попаданні. При вико-
нанні вправ вся увага повинна бути зосереджена на рівній мушці в прорізі цілика, всі думки повинні бути зупинені, а не 
бути хаотичними та направленими на те, коли все ж таки буде здійснено постріл. Саме тому велике значення має підготовка в 
холосту та послідовність виконання вправи зі стрільби. Адже саме на цьому етапі курсанти можуть опанувати свої навички 
щодо контролю над спуском та навчитися зосереджувати свою увагу на мушці і не відволікатися на сторонні думки.  

Наступною психологічною перепоною є затягування пострілу. Затягування здебільшого пов’язаний зі страхом са-
мого пострілу. Курсанти зазвичай не встигають здійснити постріл у необхідний для цього час і продовжують цілитися 
навіть незважаючи на якість такого пострілу. Складним бар’єром є те, що курсанти бояться відкласти постріл нібито 
змушуючи себе до пострілу. При цьому рука та очі вже стомлені, що в подальшому стане відображенням на мішені піс-
ля виконання пострілу.  

Тому, без заперечень можна стверджувати про необхідність та доцільність холостої підготовки курсантів під час 
якої виробити психологічну стійкість до виконання практичних вправ зі стрільби. Звичайно, що 50 % успіху залежить 
від самого курсанта та його бажання навчитися правильно здійснювати постріли. Психологічна підготовка включає в 
себе такий компонент як дихання, що є однією із ключових успішного виконання пострілу. Отже, будь-які підготовчі дії 
для виконання вправи зі стрільби будуть формувати у курсантів впевненість у собі та будуть формувати очікування ус-
піху, що вже само по собі говорить про те, що курсант готовий до виконання вправи зі стрільби.  
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ВОГНЕВИЙ КОНТАКТ ПРИ НЕДОСТАТНЬОМУ ОСВІТЛЕННІ 

За статистичними даними МВС України, 71,5 % випадків застосування вогнепальної зброї поліцейськими відбува-
ється в умовах обмеженої видимості, при цьому ефективність стрільби складає лише 49,9 %. Це означає, що тактика дій 
в умовах недостатнього освітлення потребує особливо ретельного розгляду і подальшого відпрацювання на практиці. 
Правопорушники використовують темну пору доби щоб дезорієнтувати правоохоронців щодо свого знаходження та 
плану дій, приховати сліди злочину та створити психологічний вплив на оточуючих. Не зважаючи на це, уміле викорис-
тання особливостей даної обстановки дозволить поліцейським непомітно оточити місце події, неочікувано наблизитися 
до зловмисника, збити його з пантелику стосовно обраної тактики дій та зекономити власні сили. 


