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Розглядається сутність вогневої підготовки в закладах вищої освіти зі 
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Необхідно відзначити, що психологічна підготовка не має такої відносної 

самостійності, як всі інші види підготовки та може бути виділена як складова частина 

навчального процесу лише умовно.  

Вона виступає як певний аспект і складова частина і технічної, і фізичної, і тактичної, 

та теоретичної підготовки. Тому при моделюванні ситуацій, на окремих етапах необхідно 

включати перешкоди, максимально наближені за складністю до реальної дійсності. Кожен 

майбутній поліцейський зобов’язаний володіти такими якостями як уважність і гнучкість. 

Повинен вміти узагальнювати свої спостереження, вміти їх систематизувати, всебічно 

аналізувати різні життєві ситуації [1].  

Для більшої зручності деякі науковці, вважають за необхідне виділити наступні 

методичні прийоми:  

- необхідно кожну вправу для стрільби розділити на складові елементи і 

відпрацьовувати їх спочатку «вхолосту»;  

- викладачам вогневої підготовки необхідно контролювати якість засвоєння 

напрацьованих елементів по черзі в практичній стрільбі;  

- якість напрацювання цілісної вправи проводити під час залікової стрільби [2].  

При проведенні занять з майбутніми поліцейськими необхідно створювати їм такі 

умови, при яких у них формуються навички вмілого поводження зі зброєю, своєчасного 

виявлення небезпеки і розвитку миттєвої реакції на неї, виробляється постійна готовність 

відповідати на будь-яку несподіванку, тобто швидко реагувати на подразник і при цьому 

приймати правильні рішення [3]. 

Необхідно відзначити, що одним з найсильніших гальмуючих чинників в психологічній 

підготовці є почуття страху перед пострілом. Тому на початковому етапі навчання необхідно 

допомогти майбутньому офіцеру спочатку подолати це почуття, а потім привчати його 

переносити додаткові подразники [2].  

Найвища майстерність викладача полягає в подальшому самостійному розвитку 

стрілка. Це коли сам співробітник після пройденого початкового навчання в змозі самостійно 

вдосконалювати свої навички стрільби без сторонньої допомоги. 
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