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ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ОСВІТНІХ 
УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННЮ 
ЗЛОЧИНЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ

Нині злочинність є реальною загрозою національній 
безпеці, одним з найпотужніших чинників соціальної 
нестабільності. Проведена реформа МВС України диктує 
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необхідність підвищення рівня професійної підготовки 
співробітників поліції для боротьби зі злочинністю. Для 
цього потрібно організований і цілеспрямований процес 
оволодіння і постійного вдосконалення професійних 
знань, умінь і навичок, для успішного виконання 
завдань, покладених на органи внутрішніх справ.

Однією з головних умов успішної боротьби зі 
злочинністю є підвищення якості підготовки 
співробітників поліції, практичної її складової, потрібне 
безперервне навчання в процесі службово-бойової 
підготовки, перш за все - в освітніх установах МВС 
України[1]. Як показує практика діяльності 
співробітників поліції в екстремальних ситуаціях, 
результат будь-якої операції по припиненню злочинів 
залежить від рівня підготовленості до застосування 
рукопашного бою, спеціальних засобів і зброї, техніко-
тактичної та психологічної підготовки.

Назріла гостра потреба в якісному поліпшенні рівня 
підготовки поліції. Існує невідповідність між потребами 
практики до ефективного застосування прийомів 
рукопашного бою, спеціальних засобів і вогнепальної 
зброї при проведенні правоохоронцями силового 
затримання злочинців і існуючою системою підготовки 
курсантів освітніх установ МВС[2].

Формування готовності працівників до застосування 
заходів примусового впливу здійснюється головним 
чином у процесі фізичної та вогневої підготовки. 
Надійне володіння навичками бойових прийомів 
боротьби в складній критичній ситуації дозволить 
зберегти життя і здоров'я співробітнику. Дана 
обставина визначає надзвичайну важливість і 
актуальність навчання прийомам, вдосконалення їх до 
рівня навику. У процесі всієї службової діяльності 
співробітники часто зустрічаються з ситуаціями нападу, 
які вимагають застосування фізичної сили, бойових 
прийомів боротьби.
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При проведенні затримання злочинця фактор 
несподіванки є одним з основних визначальних успіху і 
швидкоплинності проведення прийому. Стрімкість 
атаки забезпечується швидкістю і чіткою технікою 
виконання. Потрібно знати, що прийом затримання 
ефективний тільки в тому випадку, якщо час на його 
проведення не перевищує 2-3 секунди, в іншому 
випадку затримання переростає в єдиноборство.

Під використанням максимальної потужності при 
затриманні злочинця слід розуміти застосування 
великих фізичних і вольових зусиль в одиницю часу, 
локалізованих на певній ділянці тіла противника. Тому 
слід відразу ж зорієнтуватися на більше використання 
своїх фізичних і вольових якостей при затриманні 
злочинців.

Поліцейські системи рукопашного бою докорінно 
відрізняються від армійських. На війні солдату 
протистоїть ворожий солдат, має відповідну екіпіровку 
(каску, бронежилет) і озброєння (автомат з багнетом, 
ніж, саперну лопатку) і підлягає виведення з ладу аж до 
фізичного знищення. Співробітникові поліції доводиться 
мати справу з підозрюваним (нерідко озброєним ножем, 
палицею, кастетом, ланцюгом або якоюсь іншою 
підручною зброєю), якого необхідно затримати, по 
можливості, без заподіяння серйозних травм і 
пред'явити суду. Вбивство підозрюваного законодавство 
допускає лише в крайньому випадку.

У відповідності з керівними документами МВС 
України спрямованість фізичної підготовки в 
навчальних закладах та підрозділах залежить від 
специфіки роду їх діяльності (оперативна, патрульно-
постова служби, ОМОН, пожежна служба і ін.)[3]. Однак 
спеціальна фізична підготовка в будь-якому випадку 
містить у собі розділ самозахисту без зброї.

На закінчення відзначимо, що в бойових 
спеціальних системах різних країн є однакове 
прагнення для поліції розробляти прийоми на 
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затримання, а для армійських підрозділів - на поразку. 
Незважаючи на відмінності в методиці підготовки, все 
приходить до однієї і тієї ж мети.

Література:
1. Адміністративна діяльність органів поліції 

України : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки ; авт.: 
О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, С. М. Князєв та ін. ; 
передм. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-
т внутр. справ. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
2017. 432 с.

2. Ільницький В. О. Застосування поліцейських 
заходів: адміністративно-процесуальний аспект. 
Науковий Вісник публічного та приватного права. 2016. 
Вип. 4. С. 124–127.

3. Костицький М. В. Юридична психологія Київ : 
КНУВС, 2010 // Навчальні матеріали онлайн : база 
даних. URL: https://pidruchniki.com/12631113
/psihologiya/ psihologichna_harakteristika_ekstremalnih_
situatsiy_pravooh oronniy_diyalnosti (дата звернення: 
12.11.2018).

Попко Станіслав Васильович, 
курсант 1 курсу 

Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ

Науковий керівник:
Никифорова Олена Анатоліївна, 

доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ

ТАКТИКИ ЗАХИСТУ ВІД НАПАДУ ЗЛОЧИНЦІВ, 
ОЗБРОЄНИХ ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ

Співробітники МВС завжди зобов'язані пам'ятати, 
що у потенційних правопорушників при собі може 
перебувати холодна зброя. Особливо цей факт треба 
враховувати працівникам поліції, які готуються або 


