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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ ЗАБОРОНИ 

ПЕВНИХ ДІЙ 
 

На сьогоднішній день  вищі навчальні заклади із специфічними умовами 
навчання в системі Національної поліції  поставили перед собою завдання 
надати якісну освіту, які в майбутньому вирішили сумлінно служити 
суспільству, могли з упевненістю в собі нести службу та надаючи послуги у 
сфері забезпечення публічної безпеки та протидії злочинності. Дана практика 
переконує, що без спеціальної освіти неможливо отримати якісних працівників 
які матимуть змогу виконувати свої функціональні обов‘язки. 

Навчальна дисципліна «Вогнева підготовка» є важливою складовою 
професійної підготовки працівників і обов‗язковим предметом навчання 
курсантів та слухачів курсів професійної підготовки для підрозділів МВС 
України. Основним документом, який регламентує навчання з вогневої 
підготовки поліцейських України, є Курс стрільб. 

Впершу чергу під час проведення практичних стрільб з Вогневої 
підготовки викладач або керівник (заступник керівника, уповноважена особа 
від керівництва) стрільб зобов‘язана  ретельно оглянути територію стрільбища 
(тиру). Однозначно безпека при стрільбі забезпечується чіткою організацією, 
дисципліною особового рядового та начальницького складу, виконанням вимог 
Курс стрільб, а також встановлених заходів безпеки. Викладач зобов‘язаний 
опитати курсантів, слухачів первинної професійної підготовки до проведення 
практичних стрільб. Особи, які не засвоїли «заходів безпеки» однозначно до 
стрільб і забезпечення стрільб не допускаються(1). 

Актуальність цієї теми полягає у порушенні інструкція із заходів безпеки 
при поводженні зі зброєю при пересіченні лінії ведення вогню під час 
виконання вправи.  

Інструкція із заходів безпеки при поводженні зі зброєю визначає систему 
заходів, які спрямовані на забезпечення особистої безпеки поліцейських, 
запобігає пораненням та загибелі. 

Практика курсантів показує що під час виконання вправи вони 
порушують заходи безпеки при поводженні зі зброєю  при пересіченні лінії 
ведення вогню під час виконання вказаної вправи викладачем або керівником 
(заступник керівника, уповноважена особа від керівництва) стрільб. Що і не 
зазначено в « Інструкція із заходів безпеки при поводженні зі зброєю» про те, 
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що категорично забороняється піднімати споряджений магазин у зоні ведення 
вогню коли під час зміни магазину споряджений магазин випад з рук на рубежі 
відкриття вогню. 

Курсанти, які переступили лінію ведення вогню під час виконання вправи 
не відразу усвідомлюють свої дії та наслідки під час яких вони могли б 
поранитися або загинути [2] . 

Переступаючи лінію ведення вогню при зміні магазину, який випав під 
час його заміни курсант також створює небезпеку для інших курсантів які 
виконують вправи стрільбою (шляхом його поранення) та обов‘язково викладач 
який несе відповідальність під час виконання вправ. 

Зона ведення вогню - це простір, через який проходить траєкторія кулі під 
час стрільби та який обмежується з тилу рубежем відкриття вогню, із флангів та  
згори конструктивними  елементами тиру, спереду лінією мішеней [3]. 

Висновки. Отже,  при пересіченні лінії ведення вогню під час виконання 
вправ в інструкції чітко не прописано такого пункту як категорично 
забороняється  піднімати споряджений магазин у зоні ведення вогню коли під 
час зміни магазину споряджений магазин випад з рук на рубежі відкриття 
вогню. Курсант повинен розуміти, що переступати лінію ведення вогню під час 
виконання вправи ні в якому разі не потрібно іти для того щоб захистити себе 
від поранення та загибелі.   
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