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класифікації тактики ведення спортивного поєдинку, а також виявлено базові основи 
методики побудови навчально-тренувального процесу у напрямку формування тактичних 
вмінь вже на початковому етапі підготовки тайбоксерів.  

Ключові слова: навчально-тренувальний процес, принципи розробки класифікації 
тактики, формування тактичних вмінь, захисно-атакуючі дії в тайському боксі.  
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Проаналізовано методи та заходи щодо вдосконалення тактико-
спеціальної, вогневої, фізичної та психологічної підготовки поліцейських, а 
також узяті на озброєння технології та деякі нормативно-правові акти, 
якими керується поліція у своїй діяльності. 
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Актуальність цієї теми безумовно, є те що в основу діяльності Національної поліції має 
бути покладена її науковість та професіоналізм поліцейського. Як переконує практика,без 
спеціальної освіти неможливо отримати якісних працівників які матимуть змогу виконувати 
свої функціональні обов’язки. Водночас сучасна система підготовки курсантів застаріла та 
потребує суттєвого удосконалення,зокрема на такі предмети як тактико-спеціальна, 
вогнева,фізична та психологічна поліцейських підготовка. Україні требо брати увагу на 
європейський досвід. Система освіти не повинна відставати від процесів інтенсивного 
реформування органів внутрішніх справ,тим більше тоді,коли переглядається сама філософія 
правоохоронної діяльності. Професіоналізм – це належна професійна підготовка працівників, 
яка є домінуючим чинником забезпечення безпеки життєдіяльності працівників поліції та 
населення. На сьогоднішній день система МВС України перебуває на активній стадії 
реформування. Одним із актуальних питань є перспективи існування ВНЗ МВС України. 
Вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання в системі Національної поліції 
поставили перед собою завдання надати якісну освіту за допомогою якої тисячі здобувачів 
вищої освіти, які в майбутньому вирішили сумлінно служити суспільству, надаючи послуги 
у сфері забезпечення публічного порядку та безпеки або протидії злочинності, могли з 
упевненістю в собі нести службу. 

В умовах розбудови діяльності правоохоронних органів нашої держави особливу увагу 
сьогодні привертають на питання, що пов’язані зі здійсненням належної професійної 
підготовки їх особового складу. Зроблено наголос на вдосконаленні практичної 
спрямованості освітнього процес у працівників Національної поліції, а також використанні 
сучасних методів навчання та практики за всіма напрямами їх професійної підготовки а саме: 
тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та психологічної підготовки. Це є дуже важливим 
тому що без опанування цих предметів, неможливо якісно працювати в поліції. 

Причинами удосконалення є те що по-перше, ми поступово переходимо до 
Європейських стандартів по-друге, на це вплинула збройна агресія, що відбувається на сході 
нашої держави яка зумовлює перегляд навчання працівників поліції, які виконують 
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професійні обов’язки в зоні антитерористичної операції, по-третє, зростає кількість 
протиправних діянь, які вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї,та фізичної сили. 
Тому усе вищезазначене потребує від усього особового складу Національної поліції 
досконале володіння сучасними професійними знаннями та навичками щодо протидії 
злочинності. 

Прикладом удосконалення поліцейської служби за Європейськими стандартами може 
бути перехід від синього однострою до чорного. Або більш важлива характеристика, як 
перехід до нової системи оцінювання якості роботи поліцейських від розкриваності злочинів 
до рівня довіри населення. Також найбільш очевидним та помітним фактором взаємодії 
Національної поліції України з правоохоронними органами інших країн може слугувати 
більша технічна оснащеність та інтеграція сучасних технологій у діяльність поліції таких, як 
інтегрована пошукова система «АРМОР», отримання від японських правоохоронних органів 
більш ніж півтори тисячі патрульних автомобілів, оснащених за останнім словом техніки. 

Якщо ми проаналізуємо то можемо перерахувати такі якості та знання які обов’язково 
повинні буди у працівника поліції :поводження з вогнепальною зброєю, навички 
самооборони, спеціальна фізична підготовка,тактика патрулювання, перша медична 
допомога, оформлення процесуальних документів. Але як що взяти до уваги стандарти 
навчання поліцейських,які пропонуються Міністерством юстиції США, то зможемо 
побачити,що до обов’язкових навчальних дисциплін віднесені: поводження з вогнепальною 
зброєю, навички самооборони, спеціальна фізична підготовка,тактика патрулювання, перша 
медична допомога, оформлення процесуальних документів, навички володіння комп’ютером, 
культурна різноманітність і толерантність, стратегії community policing, управління 
конфліктами та навички медіації. І це, на мою думку, має бути враховано також при розробці 
нових галузевих стандартів до підготовки курсантів та слухачів у вищих навчальних 
закладах України зі специфічними умовами навчання за спеціальностями «Право» та 
«Правоохоронна діяльність», а також при розробці програм первинної професійної 
підготовки та післядипломної освіти працівників Національної поліції. 

З власного досвіду я вважаю більше приділяти годин на такі предмети як: тактико-
спеціальна підготовка, вогнева, фізична. Тому що досконале володіння цими предметами 
може врятувати життя як і особисте так і потерпілого. Ці навички допоможуть протидії 
злочинності, па підтримки громадського порядку. 

Основними завданнями фізичної та вогневої підготовки є: розвиток та постійне 
удосконалення витривалості, сили, швидкості та спритності; виховання психологічної 
стійкості, упевненості у своїх силах, цілеспрямованості, хоробрості та рішучості, ініціативи 
та винахідливості, наполегливості, витримки та самовладання; зміцнення здоров’я, 
загартування та підвищення стійкості організму до несприятливих факторів, пов’язаних з 
професійною діяльністю; сприяння вихованню дисциплінованості, відчуття колективізму та 
товариської взаємодопомоги; позитивний вплив на формування зразкового зовнішнього 
вигляду, підтягнутості та акуратності; опанування військовослужбовцями застосування 
табельної зброї та максимального використання її бойових можливостей для ураження 
противника з найменшими витратами часу і боєприпасів при виконанні оперативно-
службових завдань; досконале знання військовослужбовцями основ і правил стрільб, 
матеріальної частини зброї, уміння швидко виявляти та уражати цілі в будь-яких умовах, 
висока злагодженість дій військовослужбовців структурних підрозділів при вирішенні 
вогневих завдань. 

Основними завданнями тактико-спеціальної підготовки є: вивчення і розробка 
тактичних засобів та прийомів дій в екстремальних ситуаціях; правові підстави та порядок 
застосування спеціальних засобів; правові підстави та порядок застосування зброї, бойової і 
спеціальної техніки; вивчення бойових порядків, що використовуються при охороні 
громадського порядку та масових заворушеннях; використання маневру силами і засобами 
при проведенні спеціальних операцій, а також оволодіння методикою управління цими 
силами. 
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Висновок. Підготовка та навчання поліцейських на сучасному етапі передбачає 
широке застосування здобутих знань на практиці як для убезпечення власного життя, так і 
для ефективного захисту населення та інтересів держави та протидії злочинності. 
Злочинність постійно змінюється, пристосовуючись до нових умов, тому є потреба постійної 
якісної професійної підготовки та змін боротьби з злочинністю. 

Для вдосконалення професійної освіти поліцейських у ВНЗ зі специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, доцільно оновити навчально-методичний 
матеріал; розробити нові критерії оцінювання знань курсантів у вигляді тестування, в тому 
числі комп’ютерних;запровадити гнучкі освітні програми професійної освіти на тлі новітніх 
інформаційних технологій навчання, зокрема використання інтерактивних кімнат; так додати 
зустрічі з людьми які мають певний досвід в цієї сфері, запровадити повсякчасні 
перепідготовки та підвищення кваліфікації викладацького складу з залученням до тренінгів 
зарубіжних спеціалістів у сфері професійної освіти;розробити концепції прозорого відбору 
до ВНЗ;створити максимально зручні умови для навчання майбутніх поліцейських, надати 
усе необхідне для практичних занять, у тому числі збільшити строки навчання у системі 
першочергової підготовки, а також належного виховання з метою прищеплення високих 
морально-психологічних якостей, стійких життєвих позицій та відповідальності перед 
народом України. Одним із основних питань оптимізації системи МВС України та 
освітянського простору в сфері професійної діяльності є визначання статусу ВНЗ МВС 
України як ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських, та його належна нормативно-правова регламентація. 
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Після революційних подій в Україні у листопаді 2013 – лютому 2014 рр. докорінно 
змінилося ставлення народу до тогочасної міліції. Також проблемою була застарілість цієї 
структури, отже постало питання про реформу відповідного органу виконавчої влади. На 
папері ця реформа завершилася 4 серпня 2015 року підписанням Президентом України 
закону «Про Національну поліцію». 

З появою Національної поліції постало питання про професійну підготовку 
поліцейських та їх оснащення, відповідність сучасного українського поліцейського 
західному зразку. Перш за все, відповідність мала полягати у діяльності поліцейського, тобто 
поліцейський повинен бути максимально витриманим та ввічливим, керуватися виключно 
Конституцією та законами України, а людське життя, честь та гідність мають бути 
найбільшою цінністю та головним пріоритетом. 

Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському 
народові такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу 
відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися 
Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи 
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