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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ВОГНЕВОЇ  
ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

 
У сучасному світі професійна діяльність співробітників поліції, 

пов’язана з виникненням напружених ситуацій, небезпечних для життя, здо-
ров’я, і вимагають від них швидких, точних і безпомилкових дій, особливо у 
випадках застосування чи використання вогнепальної зброї. 

В даний час в процесі навчання вогневої підготовки курсанти (слухачі), 
у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання напрацьовують 
певний алгоритм дій (руховий стереотип — стереотип тиру), що не відпові-
дає реальним діям співробітника в обстановці застосування зброї під час не-
сення служби з охорони громадського порядку.[1] 

На сьогоднішній день в процес навчання, підсумкових атестацій курса-
нтів і слухачів не включені стрілецькі вправи, які передбачають виконання 
пострілу в умовах обмеженої освітленості. 

Стан професійної службової та фізичної підготовки курсантів у закла-
дах вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС свідчить про те, 
що вони вимагають суттєвого покращення. Питання відбору абітурієнтів, 
критерії оцінки вогневої підготовленості на різних етапах їх навчання і, на-
решті, підбір ефективних засобів і методів спеціальної підготовки дуже недо-
сконалі (відсутня методика навчання стрільбі з пістолета в умовах обмеженої 
освітленості і недостатньої видимості в Наказах МВС України і вимагають 
проведення спеціальних досліджень, в тому числі для розробки і наукового 
обґрунтування методики навчання курсантів при стрільбі на ближніх дистан-
ціях в умовах обмеженої освітленості. 

З огляду на актуальність проблеми, а також потреби практики в удо-
сконаленні системи вогневої підготовки курсантів (слухачів) з урахуванням 
їх майбутньої професійної діяльності нами була обрана дана тема досліджен-
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ня: «Підготовка курсантів закладів вищої освіти МВС України до дій з табе-
льною зброєю в умовах обмеженої освітленості». 

В умовах недостатньої освітленості, пропонується такий алгоритм дій: 
- в умовах небезпеки зупинитись, припинити ведення вогню, при збі-

льшенні небезпеки присісти, лягти;  
- при вході у неосвітлене приміщення заплющити обидва ока і при 

першому кроці розплющити; 
- при переслідуванні злочинця, який забіг у неосвітлене приміщення 

заплющити одне око;  
- поліцейський повинен мати двосекційний ліхтар (звичайний та стро-

боскоп);  
- при осліпленні і одночасному русі використовуйте принцип козирка; 
- при недостатньому освітленні для того щоб роздивитись об’єкт ди-

віться не на нього а декілька у бік;  
- перед виходом на вулицю у нічний час подивіться на червоний ліхтар; 
- вживання медичних препаратів: 1 таблетка кофеїну, приймати за 30 

хвилин до екстремальної ситуації, вона діє 30 – 50 хвилин. Підвищує гостро-
ту зору на 30 %. Також приймати вітамін С.[2] 

Робочою гіпотезою дослідження послужило припущення про те, що ро-
зробка і цілеспрямоване використання в навчальному процесі науково-
обґрунтованої методики навчання стрільбі в умовах, наближених до вико-
нання службових обов’язків, пов’язаних із застосуванням зброї в умовах об-
меженої освітленості сприятиме більш ефективному оволодінню табельною 
зброєю з урахуванням вимог їх подальшій професійній діяльності. 

Слід відзначити, що під час навчального процесу на вогневій та такти-
чній підготовці потрібно проводити заняття з поліцейськими за умов недо-
статньої освітленості. Для того щоб він отримував певні навички та відбулась 
первинна адаптація до цих умов. А також розвивати методики проведення 
оцінки обстановки за даними умовами з органами слуху та нюху. Відпрацьо-
вувати тактику переміщення та тактику дій спочатку в умовах гарного освіт-
лення, а потім відпрацьовувати в екстремальних умовах. 
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