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УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

У даній роботі ми пропонуємо розглянути новий підхід щодо комплексного 

вивчення тактико-спеціальної підготовки майбутніми поліцейськими. Ми 

впевненні, що він буде всіляко сприяти виробленню необхідних навичок 

майбутнім правоохоронцям.  

Ключові слова: тактична підготовка, правоохоронці, навчальні заклади МВС. 

В наказі МВС України від 26.01.2016 №50 «Про затвердження положення про 

організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» чітко 

визначено порядок проведення, планування, організації та обліку занять, здійснення 
контролю знань, навичок та умінь осіб молодшого, середнього та вищого складу 

Національної поліції України. Зазначимо п.6 цього наказу, де сказано, що різновидами 

службової підготовки є тактична, вогнева та домедична підготовка. Визначимо, що згідно із 
чинним законодавством, під тактичною підготовкою слід розуміти комплекс заходів, які 
спрямовані на набуття поліцейськими навичок практичного застосування теоретичних знань 
щодо правильного оцінювання якихось конкретних подій разом із подальшим прийняттям 

правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику [1]. 

Тактична підготовка – це не тільки набуття навичок, але і вдосконалення їх. На нашу 

думку, тактика-спеціальна підготовка відіграє велику роль та значимість у діяльності поліції, 
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особливо у сучасних умовах життя, адже наслідки найрізноманітніших надзвичайних та 
небезпечних ситуацій будуть успішно і з дуже мінімальними втратами усунені за умови 

добре організованих дій сил, які спрямовані на забезпечення громадського порядку, безпеку 
руху і т.п. З початком бойових дій на сході України, саме заняттям з комбінованої тактичної, 
вогневої та медичної підготовки, в підрозділах ЗСУ та МВС, приділялось високе значення. 
Тому вважаємо, що тактико-спеціальна підготовка є важливою і невід’ємною частиною 

спеціальною підготовки правоохоронців. Навіть є думка багатьох вітчизняних науковців, що 

тактико-спеціальна підготовка найдинамічніша частина спеціальних знань у сфері 
правоохоронної діяльності.  

Якщо ураховувати те, що службова підготовка з усіма її складовими частинами є 
базовою для підготовки майбутніх правоохоронців, то деякі її види, а саме тактична 
підготовка передбачена навчальними планами всіх навчальних закладів МВС України. З 

цього виходить, що метою дисциплін «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева 
підготовка» та «Домедична» є забезпечення майбутніх поліцейських необхідним рівнем знань, 
умінь та практичних навичок застосування практичних та теоретичних знань щодо 
подальшого прийняття правомірних рішень та саме психологічної готовності до дій у 
надзвичайних ситуаціях, у ситуаціях з великим ступенем ризику, у тому числі і екстремальних 

ситуаціях. Наприклад: проведення операцій по затриманню правопорушників, відбиття нападу 
на державні та приватні установи, і, звичайно, захисту себе і громадян від різного роду 
посягань [2]. 

Слід вважати, що для професійної підготовки майбутніх поліцейських вищезазначеної 
дисципліни є дуже доречним, тому що предмет цієї дисципліни є уособленим. Вважаємо, що 

засвоєння курсантами саме цієї дисципліни у вищих навчальних закладах МВС України має 
бути зорієнтованим на формування базових навичок, які в подальшому вони зможуть 
застосовувати.  

Щодо удосконалення тактико-спеціальною підготовки, взагалі, пропонуємо ввести 

комплексне вивчення дисциплін: «вогнева підготовка», «перша невідкладна допомога» та 
«тактико-спеціальна підготовка». Пояснюємо: по-перше, курсанти будуть отримувати навички 

щодо застосування вогнепальної зброї в різних стресових умовах під час відпрацювання до 

автоматизму типових тактичних дій особовим складом за основними напрямами службової 
діяльності, тактики комунікації, тактики евакуації, тактики дій під час надзвичайних ситуацій; 

по-друге, навичок щодо надання першої невідкладної долікарської допомоги, та, як наслідок, 
зменшить кількість можливих жертв у конкретній екстремальній ситуації; по-третє – це 
самозахист, це захист оточуючих, власна безпека та безпека громадян. У подальшому під час 
здійснення практичної діяльності майбутні офіцери матимуть можливість не тільки 

застосовувати набуті вищезазначені навички, але й передавати свій досвід іншим колегам. 

Щось подібне впроваджується у поліцейських та військових підрозділах багатьох країн, 

наприклад США, Франція та ін. [3; 4]. 

Можна зазначити багато випадків, коли поліцейські при виконанні своїх службових 

обов’язків розгублювались, або не знали, що їм потрібно робити. Можливо, це відбувається 
саме тому, що в них недостатній рівень знань саме з цих дисциплін.  

Висновки. Таким чином, пропонується розглянути новий підхід щодо комплексного 

вивчення майбутніми поліцейськими тактико-спеціальної підготовки, вогневої підготовки і 
першої невідкладної медичної допомоги, яке сприятиме підвищенню рівня професійної 
підготовки співробітників поліції. В цьому напрямі необхідно створити комплексні, 
навчальні та робочі програми у поєднанні з тактико-спеціальною, вогневою та до медичною 

допомогою. Також слід удосконалити існуючі напрацюваня з вогневої та до медичної 
підготовки шляхом розроблення вправ і комплексів, які враховують практичні аспекти 

відпрацювання і втілення в повсякденній діяльності поліції типових засобів, методів і 
прийомів бойових дій особового складу і підрозділів в екстремальних ситуаціях. Наприклад: 

після навантаження, відпрацювання затримання «підозрюваного», одразу проводити вправи 

із стрільби та надання першої медичної допомоги.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

У роботі розглядаються питання щодо професійної підготовки 

поліцейських, яка повинна включати в себе як фізичну, тактико-спеціальну, 

вогневу підготовки, так і психологічну. 

Ключові слова: вогнева підготовка, психологічна підготовка, службова діяльність, 

Національна поліція України.  

В умовах сьогодення, коли в нашій країні йде рух до вдосконалення та демократизації 
суспільства, європейської інтеграції, боротьба із внутрішніми та зовнішніми агресорами, 

одним із найважливіших напрямків діяльності держави є форсоване реформування системи 

органів внутрішніх справ. До неї необхідно віднести питання про професійну підготовку 
поліцейських до їх службової діяльності. Вона повинна включати в себе комплекси з вогневої, 
фізичної, психологічної, тактико-спеціальної та ряду інших дисциплін, котрі повинні 
підготувати майбутніх правоохоронців до виконання ними своїх службових обов’язків. 

Діяльність поліцейських пов’язана з правоохоронною практикою, що стикається з 
нестандартними ситуаціями під час несення служби. Такими можуть виступати як стрес, 
характер діяльності тощо. Вони безпосередньо пов’язані зі здоров’ям, та те як вони 

впливають на нього. 

Робота в правоохоронних органах потребує від працівника великої особистої 
сміливості, винахідливості, образної пам’яті, високого рівня організованості, наполегливості 
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