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вона формує зображення в окремий блок, дозволяючи спостерігати те, що відбувається в 
візир, прикріплений до захисного шолому, і транслювати на екран монітора, встановлений, 
припустимо, на столі у командира штурмової групи. Боєць з групи захоплення може навіть з-
за рогу, попередньо оцінивши обстановку через візир, зробити прицільний постріл, не 
піддаючи при цьому на небезпеку своє життя, адже самого стріляючого не видно. Командир 
групи, на монітор якого транслюється зображення, виходячи з реальної обстановки, може по 
рації віддавати команди [2]. Тим самим забезпечувати повну безпеку особового складу. 

2. З інших високоефективних засобів є – електрошокер «ТESER» (Thomas Swift Electric 
Rifle + A для зручності), який необхідний для безпечного затримання правопорушників, які 
здійснюють супротив [1]. Це електрошокова зброя за технологією Shaped Pulse, що вперше 
розроблена фірмою Taser International. Ця технологія полягає в пробитті одягу розрядом 
(іскрою) малого струму, але високої напруги, і надалі пропущенні великого струму в 
порівнянні низької напруги, що дозволяє знизити потужність необхідної для досягнення 
фізіологічного ефекту, що, в свою чергу, дозволяє знизити ймовірність летального результату [2]. 

Наразі, в Україні електрошокер Taser потрапляє під ряд заборонених законом засобів 
самооборони. Немає висновку Міністерства охорони здоров’я про те, наскільки вони 
безпечні для здоров’я людини. Але якщо медики дадуть дозвіл на використання цього 
засобу, то його цілком можна застосовувати до правопорушників при охороні публічного 
порядку під час масових заходів [2]. 

У зв’язку з вищевикладеним хочу відзначити, що для поліпшення стану справ у 
правоохоронній діяльності на сучасному етапі слід удосконалити методи і форми протидії 
різної форми правопорушень, злочинів, екстремізму і тероризму. Тому, це є пріоритетним 
напрямком в правоохоронних органах, зокрема, органах та підрозділах Національної поліції. 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» є матеріальна 
частина зброї, яка знаходиться на озброєнні в Національній поліції України, заходи безпеки 
при поводженні зі зброєю, затверджені Наказом МВС України № 70 від 01.02.2016 р., 
порядку та правил її застосування та використання, правові підстави та порядок застосування 
вогнепальної зброї передбачені Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
р. а також прийоми та правила стрільби з пістолета. 

Придбання початкових навичок поводження зі зброєю не має на увазі тільки бездоганне 
володіння зброєю. Це також наявність врівноваженої нервової системи та доброї фізичної 
підготовленості, за допомогою яких можна оволодіти навичками бездоганного поводження зі 
зброєю, а не бути залежним від нього, тому вогнева підготовка не можлива без відповідної 
фізичної підготовки. В цьому напрямку можна стверджувати про взаємозалежність зі 
спеціальною фізичною підготовкою, яка навчає прийомам самозахисту, розглядаючи 
питання їх тактичного застосування. 

Слід також пам’ятати, що все ж таки застосування і використання вогнепальної зброї є 
крайнім заходом, а забезпечення особистої безпеки при поводженні та під час її застосування 
вивчаються в межах дисципліни «Особиста безпека працівників поліції». Тактику 
застосування зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу курсанти розглядають і 
відпрацьовують під час проведення практичних занять з тактико-спеціальної підготовки.  

Вогнева підготовка також, пов’язана і з вивченням дисципліни «Кримінальне право». 
Отже, за порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю, в залежності від наслідків, 
що настали, працівника поліції може бути притягнуто до дисциплінарної чи навіть до 
кримінальної відповідальності. Працівник поліції повинен знати і пам’ятати аспекти такої 
відповідальності. 

Поява і розвиток вогнепальної зброї поєднує навчальну дисципліну «Вогнева 
підготовка» з історією виникнення вогнепальної зброї, балістичні характеристики польоту 
кулі – з криміналістикою, порядок придбання, зберігання та носіння зброї – з 
адміністративним правом та адміністративною діяльністю поліцейських. 

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, що підлягають засвоєнню під час вивчення 
дисципліни «Вогнева підготовка»: 

‒ прийоми та правила стрільби з пістолета у звичайних умовах та в умовах 
обмеженої видимості, часу; 

‒ умови використання вогнепальної зброї в умовах обмеженого простору; 
‒ винаходження та використання приладь для поліпшення результатів влучної 

стрільби (оптичних, діоптричних тощо). 
Якщо проаналізувати заходи, що вживаються правоохоронними органами у боротьбі зі 

злочинністю, то можна зробити висновок про те, що злочинний елемент став більш 
впевненим та зухвалим у своїх злочинних проявах. Люди по той бік закону почали активніше 
протидіяти заходам правоохоронних органів. Це знаходить своє відображення у погрозах з їх 
боку у відношенні до поліцейських або членів їх сімей; у вчиненні нападів на них, які стали 
загрозою їх життю і здоров’ю, а в деяких випадках навіть і вбивств працівників поліції, 
пов’язаних з виконанням ними своїх службових повноважень. 

Законодавство нашої країни дозволяє працівникам поліції зберігати та носити 
вогнепальну зброю, а з метою виконання службового обов’язку не тільки надає право, але 
іноді і зобов’язує їх, як крайній захід застосовувати вогнепальну зброю. Виявляючи високу 
довіру працівникам поліції, суспільство разом з тим покладає на нього велику відповідальність 
за те, щоб довірена їм зброя застосовувалась лише для захисту інтересів держави, прав і свобод 
громадян, охорони громадського порядку, власності від злочинних посягань. 

Діяльність поліцейського, пов’язана з чималими складнощами. І не є секретом, що 
такий поліцейський повинен володіти певним комплексом незвичайних якостей, великим 
об’ємом знань і широким діапазоном вмінь. Отже, значиме місце в цьому особистому 
комплексі якостей працівника поліції посідає вміння впевнено володіти вогнепальною 
зброєю. 
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Застосовувати і використовувати зброю доводиться в самих різних умовах: в населених 
пунктах, на транспорті, в полі, в лісі, а в деяких випадках і в багатолюдних місцях. І кожен 
раз, застосовуючи зброю в оперативних обставинах поліцейський повинен (зобов’язаний) 
вміти, за необхідності, з одного-двох пострілів влучити в ціль. А таких результатів можна 
досягти лише тоді, коли навчишся досконало володіти зброєю. 

Володіння зброєю – це означає в самих різних і несподіваних ситуаціях, з будь-якого 
положення, незалежно від способу ведення вогню, вміти не тільки вражати ціль, але і влучно 
стріляти по наміченим точкам на цілі; правомірно застосовувати зброю під час затримання 
злочинця або його конвоюванні тощо. 

Вогнева підготовка у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця як система 
навчальних заходів, спрямованих на засвоєння рядовим та начальницьким складом органів 
поліції теоретичних знань і практичних вмінь, необхідних для забезпечення високої бойової 
готовності підрозділів поліції одна із базових навчальних дисциплін в опануванні обраної 
професії, без вивчення якої неможливе становлення працівника поліції викладається на протязі 
всього навчання в закладах зі специфічними умовами навчання системи МВС України.  
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Використання вогнепальної зброї проти поліцейських є вкрай небезпечним злочином, 
можливі тяжкі наслідки. Наприклад, 23 серпня 2016 року на Тернопільщині зловмисник вбив 
двох поліцейських, що приїхали на виклик і поранив ще двох. У сутичці з використанням 
вогнепальної зброї приймали участь 30 правоохоронців (10 поліцейських з місцевого 
відділку, а пізніше – ще два десятки екіпірованих бійців спецпідрозділу «Сокіл»). 

Тому опрацюванню вогневого контакту необхідно приділяти постійну увагу у системі 
професійної підготовки особового складу Національної поліції. Ці питання вирішуються під 
час занять з тактичної та вогневої підготовки. Найбільш суттєвим питанням під час 
тренування вогневого контакту є використання зброї, як слухачами-поліцейськими, так і 
слухачами-злочинцями. 

Найбільш доцільно для тренування особового складу Національної поліції 
використовувати справжню вогнепальну зброю. В таблиці 1 вказані недоліки та переваги 
використання вогнепальної зброї під час тренувань. Критичними вимогами є: використання 
зброї тільки у спеціалізованому приміщенні (тир, кілерхауз), де є система кулеуловлення та 
вентиляція, напрямок стрільби тільки у бік кулеуловлювача, велика ціна похибки під час 
можливих пересувань. При використанні вогнепальної зброї необхідно жорстко 
додержуватися заходів особистої безпеки. Нажаль кількість недоліків при використанні цієї 
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