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Поняття ―влучний стрілецьˮ містить у собі властивість працівника 
спецпідрозділу вести швидкісну стрільбу у всій багатогранності. Він повинен 
миттєво й адекватно оцінювати обстановку, здійснювати ідентифікацію цілей 
та вражати їх з першого пострілу з місця та в русі, в будь-якому положенні, на 
відкритій місцевості та в умовах обмеженого простору, вдень та вночі, на звук і 
спалах пострілу, після значних фізичних навантажень й у стресовому стані.  
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НЕОБХІДНІСТЬ НАБУТТЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК ПІД ЧАС 

ТАКТИЧНОЇ ТА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКАМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 
Знання з тактичної підготовки дозволять поліцейському краще 

справлятися зі своїми службовими обов‘язками, але їх потрібно 
удосконалювати. Законодавство має властивість змінюватися, тому щоб 
правильно вирішити ситуацію, у першу чергу, потрібно не суперечити своїми 
діями законним вимогам. Тактична підготовка охоплює фізичні спеціальні 
прийоми, які надають змогу поліцейському захистити себе, а також осіб, які 
знаходяться в небезпеці. Кожен працівник Національної поліції повинен уміти 
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розуміти людей, управляти їх поведінкою, а виконати це можливо тільки 
засвоївши правила тактико-спеціальної підготовки. У процесі даного виду 
підготовленості співробітників набувається досвід ефективно вирішувати 
завдання та розвивати емоційновольову стійкість. 

Доцільно розпочати з розуміння головних завдань тактичної та вогневої 
підготовки окремо. 

Тактико-спеціальна підготовка – містить у собі комплекс заходів, які 
спрямовані на вдосконалення застосування практичних знань, щодо швидкої та 
правильної оцінки ситуацій і подій, а також психологічної готовності 
працівника до дій у ситуаціях з різними ступенями ризику.  

Вогнева підготовка – є комплексом заходів, які полягають у 
вдосконаленні навичок при поводженні зі зброєю, знань матеріальної частини 
зброї, правил та порядку її застосування.  

Напрямки тактичної підготовки визначають цілі та завдання роботи 
службовців у групах, засвоєння навчального матеріалу за розділами підготовки 
(теоретичний, фізичний, технічний та психологічний), методи удосконалення 
психологічної підготовленості. Усе вищевикладене є важливо значущим для 
несення служби правоохоронцями. Виходячи з цього дана тема є актуальною 
для дослідження. 

Загалом, тактика містить у собі два аспекти: теоретичний та практичний. 
Теоретичний аспект охоплює закономірності й принципи проведення збройної 
боротьби тактичними силами, розробляє способи підготовки та поведінки 
працівників в екстремальних ситуаціях. Теоретичні положення наведенні в 
статутах, настановах, навчальних посібниках. Практичний аспект стосується 
діяльності підготовки, застосування заходів примусу. Він включає в себе збір 
даних обстановки, ухвалення рішень, планування й виконання завдань [1, с. 4]. 

Тактична підготовка полягає не тільки в якості мислення, реакції дії, 
емоціях тощо, але і залежить від технічного рівня підготовленості та міцного 
здоров‘я. Як би правильно працівник не вирішував тактичні завдання, як би 
чітко він не показував свою поведінку в ситуації з опонентом, але якщо він не 
має підготовлених технічних можливостей, він не зможе до кінця реалізувати 
свій тактичний план. 

Науковці вважають, що при удосконаленні знань з тактичної підготовки 
потрібно дотримуватися методичних рекомендацій, виконувати вправи, які 
стимулюють розвиток координованості, опановувати рухи самозахисту, щоб 
відчувати себе упевнено при виконанні різних службових завдань [2, с. 13]. 

Тактична підготовка важлива тим, що вона є загальною складовою 
службової підготовки. Вона включає в себе комплекс заходів, що 
вдосконалюють практичні знання службовців, покращують вміння правильно 
оцінювати ситуацію та діяти в ній. 

Такі науковці, як В. І. Пліско та Р. В. Радзієвський, заподіяли модель 
навчання для удосконалення підготовки правоохоронців, яка містить у собі такі 
головні напрями: профілактичні та попереджувальні заходи, дії на 
випередження [2, с. 31]. У ході дослідження, можна скласти стійке твердження, 
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що ці напрями чітко доповнювали б тактичну підготовку та вогневу підготовку 
працівників сил безпеки України. 

Звертаємо увагу на те, що удосконалення тактичної підготовки залежить 
від кількості практичних занять, які дозволяють розвивати мислення та 
теоретичні знання. Вогнева підготовка також полягає у достатьній кількості 
тренувань, які закріплюють уміння тримання зброї у руці, влучній стрільбі, 
застосування та використання зброї з метою завдання необхідної шкодт в 
ситуації шо склалася.   

Отже, виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що напрями 
удосконалення тактичної підготовки працівників полягають у розробці 
ситуативних завдань, що взяті з реальних ситуацій, у вирішенні яких 
правоохоронці зазнавали труднощів, у можливості моделювання шляхів 
ефективного розв‘язання цих ситуацій [3, с. 37].  

Для тактичної підготовки висувають певні вимоги, пов‘язані зі 
специфікою службової діяльності. Перспективними напрями удосконалення є 
оновлення вимог навчальної програми, що стосуються умов реальної 
професійної діяльності. Організація тактичної та вогневої підготовки суттєво 
впливає на подолання проблемних питань, що стосуються життя та здоров‘я 
правоохоронців під час несення служби. Дана тема акцентує увагу на тому, що 
невдале виконання службових обов‘язків може коштувати працівникові життя. 
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