
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Харків, 2020 

 182

Список бібліографічних посилань 

1. Чарльз М. T. Современное состояние и перспективы профессиональной подготовки 

сотрудников полиции (милиции) США и России. СПб. : Алетейя, 2000. 268 с. 

2. Бобкова И. E. Психологическое сопровождение профессионального развития 

руководителей структурных подразделений территориальных органов внутренних дел на 

начальном этапе управленческой карьеры. Психопедагогика в правоохранительных органах. 

2014. № 2 (57). С. 27–30. 

3. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник. 3-тє вид., 

перероб. і допов. Харків : Право, 2019. 288 с. 

Отримано 20.04.2020 

 

УДК 378.147/355.23 

НАТОЧІЙ А. Д.,  

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

  https://orcid.org/0000-0002-4227-5251 

ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

Розглядаються особливості вогневої підготовки, яка є частиною 

професійної підготовки сучасних поліцейських та необхідність 

удосконалення методик викладання вогневої підготовки. 
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Діяльність працівника поліції вимагає від нього високої професійної майстерності, яка 
повинна відповідати даній присязі, морально-етичних якостей і суворого дотримання 

правових норм, які не суперечать принципам правової держави.  

Професійна майстерність - результат тих знань і умінь, які співробітник отримав під 

час первинного професійного навчання, значного і змістовного досвіду практичної роботи, а 
також гарного фізичного і психологічного стану співробітника на момент виконання 
завдання. Надалі професійна майстерність відточується і вдосконалюється в результаті 
професійного навчання, в процесі безперервної службової підготовки. 

Повсякденна службова діяльність пред’являє високі вимоги до нервової системи 

співробітника поліції, і слід відмітити що на даний момент більшості співробітників 

притаманний пригнічений стан. Це результат затяжної всебічної кризи в країні та 
неналежного матеріально-технічного забезпечення як самої службової діяльності так і 
соціально-матеріального забезпечення самого працівника поліції. 

Невизначеність у завтрашньому дні, посттравматичні стани співробітників, які брали 

участь в АТО та інші супутні подразники знижують морально-психологічний стан. 

Ефективне володіння бойовою зброєю вимагає від працівників дуже високої і тонкої 
координації дій з великими психічними навантаженнями. Тому роль і значення центральної 
нервової системи в даному виді діяльності надзвичайно зростає, і психологічна сторона 
готовності співробітника є основою в побудові всіх навчально-тренувальних занять з 
вогневої підготовки. Ефективна підготовка патрульних поліцейських особливо важлива при 

поводженні з вогнепальною зброєю під час виконання поставлених завдань, впевнені і чіткі 
дії яких не повинні викликати сумніви в їх законності і правильності. Щоб вийти на якісний 

новий рівень роботи, необхідно підвищення професійної підготовки, а також її складової 
частини - вогневої підготовки. 

Для співробітників поліції її ефективність дуже багато значить для забезпечення публічної 
безпеки громадян. Гарантом життя і здоров’я поліцейського при вогневому контакті зі 
злочинцем є швидкість і вміння при поводженні зі зброєю. З цього випливає, що особливостями, 

які необхідно враховувати при підготовці співробітників поліції, є: - стрільба на випередження, 
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без ретельного прицілювання, за обмежений час; - стрільба на коротких і надкоротких 

дистанціях; - стрільба в русі, зі зміною позицій і через укриття; - стрільба на тлі відволікаючих 

фізичних і психологічних факторів; - стрільба в умовах обмеженої видимості. Проводячи аналіз 
основних навчально-методичних матеріалів і нормативних актів, що регулюють вогневу 

підготовку патрульних поліцейських, можна відзначити той факт, що умови і характер навчання 
стрільбі співробітників поліції і стрілків-спортсменів істотно відрізняються. 

Істотним недоліком в вогневій підготовці співробітників поліції має місце такий 

найважливіший фактор, як недостатня робота з навчальною зброєю або повне її ігнорування. 

Хоча у спортсмена-стрільця це є основним видом тренування, на який йде приблизно 70-80% 

часу. А на практичну стрільбу витрачається час, що залишився - це контроль напрацьованих 

умінь під час холостих тренувань.  

В процесі навчання вогневої підготовки у працівників поліції повинні формуватися: 

інтерес до вогнепальної зброї та впевненість у її володінні та використанні, фізична 
витривалість і морально-психологічна підготовка при її застосуванні. 

Таким чином можна зазначити, що правильно збалансований комплекс вправ з вогневої 
підготовки дає можливість працівникам поліції найбільш ефективно засвоїти той чи інший 

навик стрільби за мінімальний час, що для цього відводиться. Вочевидь, що для працівників 

поліції в умовах виконання службових завдань особливо в екстремальних умовах або при 

вогневому контакті з правопорушником, необхідний баланс між швидкістю стрільби і 
точністю влучення - необхідність стовідсоткового ураження цілі за найменший проміжок 

часу (інші варіанти не припустимі). 
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Одним із основних заходів забезпечення готовності поліцейських до 
діяльності є їх професійна підготовка в цілому та психологічна підготовка 
зокрема. На жаль, процес психологічної підготовки не завжди реалізується 
на належному рівні, що негативно позначається на якості та 
результативності діяльності поліції. Не виключенням є і поліцейські 
підрозділів ювенальної превенції. Все це обумовлює необхідність оптимізації 
заходів підвищення професійної кваліфікації та психолого-педагогічної 
майстерності працівників відповідних підрозділів. 
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З метою якісної підготовки поліцейських до виконання ними функціональних 

обов’язків в системі органів та підрозділів Національної поліції запроваджено ряд 

організаційних заходів. Одним із основних заходів забезпечення готовності співробітників 

поліції до службової діяльності є їх професійна підготовка в цілому та психологічна 
підготовка зокрема.  

Не виключенням є і організація відповідного напрямку роботи з персоналом підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України. 

Успішне виконання працівником поліції завдань залежить від рівня його професійної 
підготовки, вмілих і активних дій під час професійної діяльності, а також психологічної 
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