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Тому нам потрібно, правоохоронні органи часто ходили на спеціальні 
курси та різні семінари для того, щоб поліція була більш психологічно 
стримана і могла уникати конфліктних ситуаціях. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ 
СПЕЦИФІЧНИМИ  УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 
На сьогоднішній день Україна вважається державою, в якій зменшення 

криміногенної ситуації являється досить важливим питанням. З кожним днем 
збільшується кількість правопорушень із застосуванням насильницьких дій. 
Саме це створює велику небезпеку для працівників поліції, які виконують свої 
службові обов‘язки. Як показує сучасна практика, правоохоронний досвід та 
статистичні звіти, при здійсненні владних повноважень представниками 
правоохоронних органів необхідна фізична та тактико-спеціальна підготовка 
під час затримання правопорушника або припинення його протиправних дій. З 
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огляду на це, правоохоронці повинні бути повністю готові до безпосереднього 
контакту із суб‘єктом, при цьому забезпечити особисту безпеку та безпеку 
цивільних осіб. Саме тому для ефективного виконання покладених на поліцію 
завдань підвищення тактичної та фізичної підготовки курсантів та студентів на 
сьогодні є необхідним. 

Потрібно зазначити, що в останній час удосконалюється рівень тактичної, 
вогневої та фізичної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України, 
тому у майбутньому правоохоронцям буде набагато простіше та ефективніше 
протидіяти сучасній злочинності. 

Курсантам ВНЗ в системі МВС потрібно прикладати багато зусиль для 
того, щоб впоратися з підвищеними вимогами стосовно рівня тактичної та 
фізичної підготовки, які висуваються до них. Дуже важливим є те, щоб 
здобувачі освіти усвідомлювали всю сутність проблем, з якими вони можуть 
зіткнутися вже після навчання і розуміли, що заняття фізичними вправами та 
різноманітними видами єдиноборств дуже полегшить їм роботу в опануванні 
майбутньої професії.  

Фізичні підготовка - це комплекс заходів спрямований на формування та 
вдосконалення рухових навичок та розвиток фізичних якостей та здібностей з 
урахуванням особливостей його професійної діяльності [1, п. 6]. 

В законі України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 р. зазначено, 
що поліцейські, які захищають права і свободи людини, запобігають загрозам 
громадській безпеці та порядку та застосовують превентивні та примусові 
заходи у межах своєї компетенції. А також поліцейські можуть застосовувати й 
додаткові заходи, передбачені другими законами [2]. 

Для удосконалення та закріплення тактичних та фізичних умінь у 
курсантів викладачі обирають ефективні методи доведення навчального 
матеріалу. Але більшість викладеного навчального матеріалу не засвоюється 
через наступні причини: 

 замала кількість часу, що відведений для вивчення таких дисциплін 
як «спеціальна фізична підготовка», «тактико-спеціальна підготовка» та 
«вогнева підготовка» ( тим паче в останні роки, коли курсанти більшість часу 
здобували знання у дистанційній формі навчання через COVID-19); 

 загальний низький рівень фізичної підготовленості курсантів; 
 вузька спеціалізація навчальних матеріалів; 
 особисті, індивідуальні проблеми курсантів ( відсутність мотивації, 

відсутність витривалості, слабка воля, службове навантаження та ін.). 
Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що слухачам ВНЗ 

в системі МВС необхідно підвищувати рівень фізичної, тактико-спеціальної та 
вогневої підготовки. Один з можливих більш ефективних шляхів подолання цієї 
проблеми пропонується ускладнити нормативи під час вступу до університету. 
Таке рішення сприятиме тому, що в Національній поліції України будуть 
працювати справжні професіонали, а також буде мотивувати молодь до 
зайняття спортом, так як офіцери поліції завжди були прикладом для молоді. 
Той  факт, що права та інтереси громадян будуть захищатися досвідченими 
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фахівцями, також буде гарантувати впевненість та довіру до поліцейських. Ще 
одним з шляхів підвищення професійності у майбутніх працівників 
національної поліції є впровадження додаткових занять та вмінь, які будуть 
проводитися на спеціальних полігонах, що дасть можливість відпрацювати 
застосування вогнепальної зброї в русі або по рухомій цілі. Також 
продуктивним буде збільшення занять з тактико-спеціальної підготовки, це 
допоможе правоохоронцю забезпечити особисту безпеку та безпеку цивільних 
осіб, що в свою чергу забезпечуватиме повернення правоохоронців зі служби 
до дому живим та непошкодженим. Саме ці умови зможуть підготувати 
майбутнього поліцейського до можливих надзвичайних та непередбачуваних 
ситуацій, навчити його комунікації та швидко визначати рівень небезпеки, при 
цьому діяти вже відповідно до ситуації.  

Отже, на заняттях з тактико-спеціальної підготовки необхідно якомога 
більше практики, для того, щоб була можливість відпрацювання дій в різних 
ситуаціях з різними рівнями небезпеки. 

 
Бібліографічні посилання: 

1. Про затвердження Положення про організацію службової 
підготовки працівників Національної поліції України : наказ МВС України від 
26.01.2016 № 50. Офіційний вісник України. 2016. № 22. Ст. 42. 

2. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-
VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379. 

 
 
Волошина Юлія Валентинівна, 
курсант 2 курсу Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх 
справ 
Науковий керівник: 
Зеленський Євген Сергійович, 
викладач кафедри тактико-спеціальної 
підготовки 

 
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКОННЕ ЗБРОЙНЕ ФОРМУВАННЯ»  

ЯК ОБ'ЄКТУ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Поняття «незаконне збройне формування» не є новелою для багатьох 

країн в сучасному світі. На жаль, наша держава не стала винятком, оскільки 
вже сьомий рік поспіль військові та правоохоронці ведуть активну боротьбу з 
цим ганебним явищем на східних теренах нашої держави. 

Під незаконним збройним формуванням розуміють вид злочинної 
організації військового типу, до складу якої входять воєнізовані групи, маючи 
незаконно на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи 
іншу зброю [1]. 


