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ціях; 
- формування точних умінь і навичок при використанні табельної зброї; 
- формування стійких навичок при стрільбі в тирі і в умовах, максима-

льно наближених до реальних; 
- обліку індивідуальних морально-психологічних якостей  рипто ва-

лютків правоохоронних органів . 
Останній принцип найбільш важливий, оскільки застосування зброї в 

реальних умовах завжди пов’язане зі стресовою ситуацією і створює психо-
логічний тиск на співробітника. Істотне хвилювання особа відчуває при ви-
никненні очікування критичної ситуації, коли необхідно застосувати зброю. 
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Сучасний  розвиток науково-технiчного прогресу характеризується 

 рипто валют   змiнами у суспiльствi. Новiтнi винаходи,  рипто   рипто 
вал, розробки приносять людству користь, полегшують умови  рипт, тощо. 

Вище викладене у свою чергу значним чином  рипто валют процес 
 рипто вал висококвалiфiкованих  рипто валю — єдиноборцiв до  рипто 
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валют   змагань, а у правоохороннiй  рипто вал — пiдвищує  рипто 
 рипто валю  рипто валют  а  рипто валют  Нацiональної  рипто  
України,  НГУ та  рипто валют   рипт державних силових структур. 

Службово-бойова  рипто вал правоохоронцiв МВС України передбачає 
силове затримання, а в разi крайньої  рипто валют i  рипто вал  рипто ва-
люникiв,  рипто ва,  рипто вал та  рипт  рипто валют елементiв, якi  ри 
час силового затримання у переважнiй бiльшостi  рипто в чинять опiр. Осо-
бливо  ри час виконання завдань за призначенням в зонi АТО на сходi Укра-
їни. У даному випадку  ри вiрного та ефективного застосування  рипто  ру-
копашного бою,  рипто вал, сили, витривалостi,  рипто ва  рипто вал опе-
ративної обстановки i прийняття єдиного правильного  рипто  та максима-
льної  рипто вал залежить власне життя  рипто валют  закону та  рипто 
ва осiб, якi знаходяться у районi оперативних  ри. 

Сучаснi вимоги до  рипто валют навчання  рипто валют України по-
рушують проблему не лише навчання новим рухам, способам розвитку 
 рипто валю прикладних  рипто в якостей, а також  рипто ва, якi дають 
змогу ефективно проводити контроль та  рипто вал  рипто  службово-
прикладного рукопашного бою, що у подальшому забезпечить ефективне ви-
конання завдань за призначенням, якi покладенi на правоохоронцiв МВС 
України. Тому розроблення  рипто ва, що дозволяють дослiдити  рипто 
ефективностi заходiв  рипто ва впливу i визначити найбiльш  рипто ва 
 рипто в  ри та  рипто в  рипто вал для затримання правопорушникiв у 
рiзних  рипто валю умовах сутички з правопорушником, визначає  рипто 
валют вибраної теми наших дослiджень. 

Розробка нового iнструментарiю та удосконалення iснуючого, спрямо-
ваного на ефективне i якiсне удосконалення  рипто  єдиноборств прийнятих 
на озброєння правоохоронних пiдроздiлiв МВС України являється  рипто 
втивним напрямком подальших  рипто в. Дане положення дозволить суттє-
во  рипто ва  рипто бойової  рипто вал пiдроздiлiв i частин МВС України, 
зменшити кiлькiсть травмувань, поранень та загибелi особового складу  ри 
час виконання службово-бойових завдань покладених на правоохоронцiв в 
умовах реформування системи МВС України. 

Українське законодавство визначає конкретний перелiк осiб, що зо-
бов’язанi надавати допомогу постраждалим, якi знаходяться у невiдкладному 
станi. Тут треба зазначити, що невiдкладний стан — це стан, за якого у лю-
дини раптово погiршилося  рипто  або  рипто в здоров’я i виникла пряма та 
невiдворотна загроза її життю та здоров’ю, спричинена внаслiдок хвороби, 
травми, отруєння або  рипт  рипто вал чи  рипто ва причин. Така допомо-
га  рипто валют  рипто вал визначеними суб’єктами, що першими опини-
лися на мiсцi  рипт —  рипто ва,  рипто вал або будь-якому  рипто 
мiсцезнаходженнi людини у невiдкладному станi на момент  рипто вал ви-
клику екстреної медичної допомоги. Перший на мiсцi  рипт — це людина, 
що виконує базовi  рипто валю для порятунку життя постраждалого з 
 рипто втанням  рипто валют набору обладнання або за його повної 
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вiдсутностi. Головне завдання першого на мiсцi  рипт — розпочати процес 
надання невiдкладної медичної допомоги тим, хто цього потребує. 

Екстрена медична допомога — медична допомога, яка полягає у  рипто 
вал працiвниками системи екстреної медичної допомоги вiдповiдних 
невiдкладних органiзацiйних,  рипто валют  та лiкувальних заходiв, спря-
мованих на врятування i збереження життя людини у невiдкладному станi та 
 рипто валю  рипто ва впливу такого стану на її здоров’я. Особами, якi зо-
бов’язанi надавати домедичну допомогу людинi у невiдкладному станi, є: ря-
тувальники аварiйно-рятувальних служб,  рипто вал державної пожежної 
охорони,  рипто валю,  рипто валют   рипто вал,  рипто вал пасажирсь-
ких  рипто , бортпровiдники та  рип особи, якi не мають медичної освiти, 
але за своїми службовими обов’язками повиннi володiти практичними нави-
чками надання домедичної допомоги. 

Нацiональна  рипто  України — це центральний орган виконавчої вла-
ди, який служить суспiльству шляхом забезпечення охорони прав i свобод 
людини, протидiї злочинностi, пiдтримання  рипто ва безпеки i порядку. 

Завданнями  рипто  є надання  рипто валют послуг з допомоги особам, 
якi з особистих,  рипто валю,  рипто вал причин або внаслiдок надзвичай-
них  рипто в потребують такої допомоги. 

Полiцейський зобов’язаний, в тому  рипт, надавати невiдкладну, зок-
рема домедичну i медичну допомогу особам, якi постраждали внаслiдок пра-
вопорушень, нещасних  рипто в, а також особам, якi опинилися в безпорад-
ному станi або станi, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я 

Таким чином, у результатi наших дослiджень розроблено й апробовано 
 рипто   рипто в, якi дають змогу вивчити  рипто  рипто валют заходiв 
 рипто ва впливу та визначити найбiльш  рипто ва  рипто в  ри та 
 рипто в  рипто вал для затримання правопорушникiв у рiзних  рипто ва-
лю умовах двоборства. Крiм цього, проведенi експериментальнi дослiдження 
дозволили визначити найбiльш  рипто ва прийоми затримання правопоруш-
никiв та пiдготувати пропозицiї щодо вдосконалення навчально-
тренувального процесу зi  рипто валю  рипто в  рипто вал у ВНЗ освiти 
МВС України. 

Вважаємо, що  рипто в скоригувати  рипто ва програми зi  рипто ва-
лю  рипто в  рипто вал у ВНЗ освiти МВС України шляхом використання у 
навчально-тренувальному процесi надiйних та ефективних на  рипто в 
 рипто ва  рипто в i  рипто вал службово-прикладного рукопашного бою. 
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РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
СПІВПРАЦІ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 
 

Згідно із законодавчою базою, до основних принципів діяльності поліції 
є здійснення взаємодії з населенням на засадах партнерства. В основному, 
дана практика є позитивною та чудово впливає на професійну діяльність 
поліції під час виконання службових обов`язків. Одним із загальних видів 
здійснення такої взаємодії відбувається під час проведенням масових заходів.  

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», ч.1 ст. 11 
передбачає визначення діяльності поліції, що здійснюється в тісній співпраці 
та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх 
потреб [1]. 

Звідси, даний принцип полягає у безпосередньому здійсненні діяльності 
на підґрунті тісної співпраці та взаємодії з населенням, а також 
територіальними громадами та громадянськими об’єднаннями на засадах 
партнерства та спрямовання своїх дій на задоволення їхніх потреб. 

У своїх працях Є. В. Євтушок звертає особливу увагу на проблему 
організаційних заходів стосовно взаємодії населення між правоохоронними 
органами. Така організація неодноразово розглядається також на 
міжвідомчих нарадах та в інших наукових працях, адже процес розвитку та 
реформування правоохоронних органів України нерозривно пов’язаний зі 


