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шарфі. При переломі передпліччя фіксують ліктьовий і променево-
зап‘ястковий суглоби.[5] 

Отже, зважаючи на сучасний криміногенний стан важливо знати та пра-
вильно застосовувати методику надання домедичної допомоги, адже в будь-
який момент це може врятувати ваше життя або життя оточуючих. 

1. Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України) / 
Відповід. Редакт.  рипт. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра – К, 2006. – 96 с. 

2. Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 2 липня 2015 
р. No 580-VIII із змінами і доп. // Відомості Верховної Ради. – 2015. – No 40-41. – Ст. 379. 
– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

3. В.О. Криволапчук, М.С. Кримська, С.М. Решко, С.Є. Бутов / Під заг.ред.проф. 
Є.М. Моімєєва та  рипт. О.Ф. Долженкова. Навчальний посібник для слухачів і курсантів 
ВНЗ МВС України з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» - Київ – 
Одеса, 2009. – 208 сторінок. 

4. Заяць Л.Г., Заяць О.В., Олійнков Г.В. Рух – це життя та життя – це рух : навч.-
метод. посібник /  Л.Г. Заяць, О.В. Заяць, Г.В. Олійников., за заг.ред. Л.Г. Заяць – Дніпро-
петровськ: ДГУ, 2016 – 104 с. 

5. Носков В.М., Кримська М.С., Ком‘яга А.В., Середа М.О. Навчально-методичний 
посібник для інструкторів професійної підготовки органів та підрозділів внутрішніх справ 
з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка»- Одеса: Одеський державний 
університет внутрішніх справ, 2008 – 137 сторінок. 
 
 
 

Ріпсіме САРОЯН  
курсант факультету підготовки фахівців  

для органів досудового розслідування  
Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ  
 

Дмитро ТІНІН 
 викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки  
Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
І ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 
В умовах сьогодення, коли в нашій країні йде рух до вдосконалення та 

демократизації суспільства, європейської інтеграції, боротьба із внутрішніми 
та зовнішніми агресорами, одним із найважливіших напрямків діяльності 
держави є форсоване реформування системи органів внутрішніх справ. До 
неї необхідно віднести питання про професійну підготовку поліцейських до 
їх службової діяльності. Вона повинна включати в себе комплекси з вогневої, 
фізичної, психологічної, тактико-спеціальної та ряду інших дисциплін, котрі 
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повинні підготувати майбутніх правоохоронців до виконання ними своїх 
службових обов’язків. 

Діяльність поліцейських пов’язана з правоохоронною практикою, що 
стикається з нестандартними ситуаціями під час несення служби. Такими 
можуть виступати як стрес, характер діяльності і т.д. Вони безпосередньо 
пов’язані зі здоров’ям, на те як вони впливають на нього. 

Робота в правоохоронних органах потребує від працівника великої осо-
бистої сміливості, винахідливості, образної пам’яті, високого рівня організо-
ваності, наполегливості та емоційної стійкості, уміння швидко та холодно-
кровно приймати рішення. Вони повинні вміти: логічно мислити і організо-
вувати свою діяльність; проводити невідкладні дії, передбачені спеціальною 
тактикою оперативних та слідчих підрозділів; ефективно працювати з людь-
ми, встановлювати психологічний контакт; протистояти негативному впливу 
з боку учасників процесу дізнання; швидко орієнтуватися в умовах, що змі-
нюються; застосовувати різні підходи до оцінки ситуації, що виникла, без 
шаблонів та стереотипів мислення. 

Також, під час вивчення відповідної літератури ми можемо спостерігати, 
що підвищення рівня психологічної підготовленості поліцейських до вико-
нання службових завдань, фізичної підготовленості осіб, підвищення рівня 
стресовитривалості працівників ОВС до дій в екстремальних ситуаціях ви-
вчалося низкою науковців. Серед них Бабенко І.В., Клименко В.О., Кривола-
пчук Л.А., Кирієнко Ю.В., Котляр В.О., та багато інших.  

Основними нормативно-правовими актами які регламентують професій-
ну підготовку та навчання правоохоронців є Закон України «Про Національ-
ну поліцію України» [ 1 ], Постанова Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Положення про Національну поліцію» [2], Наказ МВС України 
«Про затвердження Положення про організацію службової підготовки пра-
цівників Національної поліції України» [ 3 ]. 

Та основною проблемою є те, що в жодному із вказаних нормативних 
документів, котрі безпосередньо регулюють діяльність правоохоронців, не 
приділяється достатньої уваги їх психологічній підготовленості. Це проявля-
ється в необхідності роз’яснення таким особам ще під час проходження ними 
курсів первинної професійної підготовки того, як покращити взаємодію з 
особами під час спілкування, протистояти внутрішнім та зовнішнім чинни-
кам стресу, можливості покращення умов адаптації до соціально-
психологічного клімату в колективах практичних підрозділів, можливості 
протистояти проявам корупції тощо. 

Також неабияким важливим фактором впливу на психологічно-
емоційний стан поліцейських є застосування заходів примусу, фізичної сили 
тощо. Це завжди є стресом, особливо якщо воно стосується життя та здоров’я 
особи.  

Саме це можна вважати за необхідність введення свого роду психологі-
чних тренінгів щодо застосування поліцейськими сили. На таких заняттях по 
Тактико-спеціальній та вогневій підготовці правоохоронцям необхідно роз-
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повідати та практично опрацьовувати ситуації протистояння особам, які зі 
зброєю в руках або без неї загрожують життю та здоров’ю не лише поліцей-
ського,а й пересічних громадян. До того ж необхідно роз’яснити психологію 
правопорушників які беруть зброю до рук та як опанувати себе  рипто ва-
лютцю, який опинився у такій ситуації для подальших адекватних дій з попе-
редження та знешкодження таких осіб. Як показує нам практика є багато ви-
падків не лише в Україні, а й за кордоном коли правоохоронці не змогли 
опанувати себе в цей момент і це призвело до сумних наслідків. Тому 
 рипто втання таких тренінгів є необхідним в підготовці працівників ОВС. 

До того ж, хотілося б виділити як необхідне те, що такі тренінги необ-
хідно додавати до системи тактико-спеціальної підготовки та закріплювати їх 
в переліках на законодавчому рівні. 
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ЗАХИСТ ВІД ТЕРОРИЗМУ  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН 

 

На сучасному етапі Україна переживає соціально-політичну нестабіль-
ність котра спричинена бойовими діями на сході України, це явище провокує 
до тероризму. Проблему вивчення тероризму як соціально-правового фено-
мену вивчали такі науковці, як: В. Кубальський, О. Половко, Г. Завіруха, В. 
Драний та інші. 


