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ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВДОСКОНАЛЕННЮ РІВНЯ  
КОМПЕТЕНТНОСІ ПІД ЧАС НАВЧАНЬ  

З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Вогнева підготовка є невід’ємною частиною професійної діяльності 
співробітників МВС. Велику частину зусиль й часу при заняттях на вогневій 
підготовці, керівники приділяють безпосередньо практичним заняттям, 
спрямованим на підвищення рівня професіоналізму, для цього співробітника 
занурюють в різні ситуації, максимально наближені до реальних умов, що 
склались. 

Метою занять з вогневої підготовки є вдосконалення навичок  рипто 
ватників по володінню стрілецькою зброєю, а також її ефективне викорис-
тання при вирішенні окремих оперативно-службових завдань, а саме: 

- покращення навичок володіння стрілецькою зброєю діючими та май-
бутніми співробітникам МВС; 

- вивчення теорії становлення і розвитку предмета вогневої підготовки; 
- вдосконалення знань матеріальної частини стрілецької зброї; 
- формування навичок застосування і використання зброї в різних умо-

вах, з урахуванням ситуації, що склалася; 
- виховання не тільки морально-вольових і психологічних якостей, а й 

патріотизму, як чинника усвідомлення дій.[3] 
Необхідність підвищення рівня вогневої підготовки поліцейських ви-

правдовується сповна фактом зростання рівня злочинності в країні. Причи-
нами такого зростання є наступне: 

- велика концентрація капіталу і засобів виробництва в руках приват-
них осіб; 

- запекла боротьба серед бізнесменів, які мають безпосередній зв’язок 
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зі злочинним світом; 
- недосконалість закону, а саме, щодо захисту громадян у сфері еконо-

мічних відносин, тобто слабкі важелі реагування на злочини у даній сфері, 
що послідовно сприяє активності вчинення злочинів; 

- корупція в органах влади, з залученням посадових осіб, для досягнен-
ня злочинних цілей; 

- зниження рівня добробуту громадян в країні, відсутність робочих 
місць сприяє розвитку злочинності; 

- незаконний обіг наркотичних засобів, зброї також впливаю на кримі-
ногенну обстановку у нашій країні загалом. 

Підвищити рівень підготовки співробітників поліції можливо з викори-
станням передових знань в науковій та практичній діяльності, за умови пос-
тійного підвищення рівня їх професійної підготовки для подальшої боротьби 
з озброєними злочинцями і безпосередньо при затриманні злочинців. 

В процесі дослідження причин, що впливають на ефективність вико-
нання поліцейськими своїх оперативно-службових завдань, можна стверджу-
вати, що в більшості випадків у співробітників відсутній належний рівень во-
лодіння стрілецькою табельною зброєю при виконанні своїх оперативно-
службових завдань. На практичних заняттях необхідно створювати різні си-
туації, максимально наближені до реальних умов несення служби, завдяки 
цьому будуть формуватися необхідні навички в поводженні з зброєю. 

Досягнення таких результатів зумовлено постійними тренуваннями як з 
реальним стрілецькою зброєю, так і з використанням тренажерів. Існують рі-
зні методики щодо вдосконалення. Так, існує методика з використанням тре-
нажерів «Скат» і «РУБІН», а при використанні бойових патронів — мульти-
медійного апарату — ТОВ «ГЕРЦ».[1] 

Всі ці модулятори дозволяють співробітникам максимально наблизити-
ся до реальних умов оперативної обстановки. Іншим найважливішим чинни-
ком, є формування морально-психологічної стійкості в надзвичайних обста-
винах. Морально-психологічна готовність співробітників полягає в форму-
ванні моральних і психологічних якостей особистості, при умові їх інтегра-
тивності. 

Для справжньої дієвості направити процес вдосконалення потрібно на 
вирішення наступних задач: 

- освоєння співробітниками вимог законів, надзвичайних обставинах; 
- формування у кожного співробітника високого морального духу, 

прищеплення вольових якостей; 
- формування у кожного співробітника таких якостей, як стійкість, смі-

ливість, зібраність, увага, витривалість, рішучість, відповідальність за дотри-
мання службової дисципліни та законності, готовність до самопожертви в 
ім’я захисту прав і свобод людини і громадянина та ін. 

Виконання основних завдань в процесі вивчення вогневої підготовки, 
ґрунтується на принципах: 

- доцільності застосування вогнепальної зброї в екстремальних ситуа-



Матеріали круглого столу (ДДУВС, 05.02.2021) 

59 

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. 

1. Калуцький Н. К., Рабазанов И. Р. Основные направления совершенствования ог-
невой  рипто вал сотрудников правоохранительных органов. Человек: преступление и 
наказание. 2015. 149 с. URL: cyberleninka.ru › article › osnovnye . (Дата звернення 
16,17.12.2020) 

2. Баін С.В., Кабардин А.В., Кузнецов С.И. Огневая  рипто вал. 2016. 163 с.3. 
www.twirpx.com › file. (Дата звернення 17.12.2020) 

23. Вогнева підготовка: навч.-метод. посіб. / Жбанчик А.В. [та ін.]; Дніпро: 
ДДУВС, 2017. 149 с. URL: er.dduvs.in.ua › bitstreamPDF. (Дата звернення 
18.12.2020) 

 
 
 

Володимир РОГАЛЬСКИЙ 
викладач кафедри  

спеціальної фізичної підготовки 
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
 

Олександр КОПТЄВ  
курсант навчальної групи КП-037 
1-го курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів 
кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

 
ПРАВОВI АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМIВ РУКОПАШНОГО 

БОЮ ПРИ СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННI ТА ПРОБЛЕМНI ПИТАННЯ 
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 
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 


