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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Проблема вогневої підготовки курсантів в ЗВО зі специфічними 
умовами навчання є актуальною, адже політико-соціальне становище країни 
досить нестабільне, воєнний конфлікт на сході, та інші фактори провокують 
до зростання рівня злочинності. Серед вагомих негативних факторів котрі 
впливають на низький рівень вогневої підготовки курсантів є: застарілі 
методики та настанови зі стрільби, невелика кількість боєприпасів котрі 
виділяються для проведення навчальних стрільб, обладнання стрільбищ та 
полігонів у незадовільному стані, фізична підготовка особистості, низький 
рівень теоретичних та практичних знань, вмінь та навичок курсантів. 

В науковій літературі дана тема є недостатньо висвітленою, але тим не 
менш вагомий внесок в удосконалення рівня вогневої підготовки курсантів 
зробили: Ю. Волков, О. Мислива, А. Москалець, К. Липа, С. Сухаревська та 
ін. 

Кожен курсант повинен володіти різними видами вогнепальної зброї, 
що стають на озброєнні в підрозділах Національної поліції  та знати правові 
підстави щодо її застосування та заходи безпеки при поводженні з нею. 

К. Липа вважає, що першим та вагомим фактором удосконалення рівня 
підготовки зі зброєю є подолання боязні зброї та невміння з нею поводитись, 
адже більшість курсантів відчувають страх перед звуком пострілу, віддачею, 
невміння захистити себе чи припинити правопорушення використовуючи 
зброю [2, с. 101]. 

Серед шляхів удосконалення рівня вогневої підготовки можна назвати 
планування занять, системність у викладанні, наявність методики навчання 
вогневої підготовки у всій системі МВС, що дозволять зменшити ризики 
нещасних випадків при поводженні зі зброєю та боєприпасами у курсантів та 
підвищення їхнього професіоналізму. 

На думку А. Москальця, вагомим чинником в удосконаленні 
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використання вогнепальної зброї є психологічна готовність курсантів. 
Сучасний курсант повинен володіти як теорією, практикою так вміннями 
діяти в екстремальних ситуаціях, бути готовим до будь чого [3, с. 45]. 

С. Сухаревська наголошує на тому, що невелика кількість та 
одноманітність стрілецьких вправ з невеликою кількістю пострілів 
перешкоджають подальшому розвитку стрільця, змушують виконувати 
вправу шаблонно, будь-яка зміна умов стрільби або правил виконання вправи 
призводить до нерозуміння вимог вправи, помилок у виконанні, 
неможливості миттєво оцінити зміну обстановки під час виконання вправ [5, 
с. 391]. 

Правильна методика навчання ефективного застосування вогнепальної 
зброї курсантами ЗВО із специфічними умовами навчання полягає у 
врахуванні таких методичних засад покрокової моделі підготовки: 

1) Методика безпечного поводження зі зброєю та техніка безпеки на 
стрільбах на основі правил практичної та прикладної стрільби. 

2) Методика утримання зброї, виносу на лінію прицілювання, вкладки 
зброї та формування стрілецької стійки, виконання пострілу, при стрільбі з 
різних положень (стоячи, з коліна, лежачи, в русі, зі складних положень). 

Доцільним вважаємо застосовувати у процесі стрілецької підготовки 
виконання пострілу з кожного положення, в тому числі з положення стоячи, з 
укриття, з автомобіля, з незручного положення. Після цього визначити 
показники якості виконання техніки пострілу із табельних пістолетів (АПС, 
ПМ, ФОРТ) для оцінки підготовки курсантів. 

Наступним етапом має бути відпрацювання методів прискореної 
стрілецької підготовки мобілізованих військовослужбовців для стрільби з 
табельної зброї, засновані на покроковій моделі підготовки та виконання 
пострілу для окремих стрілецьких положень на підставі досвіду, отриманого 
під час занять та змагань по прикладній та практичній спортивній стрільбі. 

Таким чином, вказана методика стрілецької підготовки здатна 
забезпечити суттєве покращення стрілецької підготовки. При цьому, як 
свідчить практика, динаміка позитивних результатів стрільби відносно 
вихідних рівнів навичок курсантів досягає: з положення лежачи після 10–12 
тренувань, при стрільбі стоячи – після 15–18 занять, при стрільбі з коліна – 
після 20–22 занять. Під час використання змагального методу слід 
використовувати різні умови виконання пострілу з різних позицій: стоячи, з 
коліна, лежачи, сидячи, з рухомого автотранспорту та по рухомій цілі, що 
максимально наблизить їх до тих вимог, які найбільшою мірою сприяють 
вирішенню поставлених завдань. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТАКТИЧНОЇ 
МЕДИЦИНИ В ДІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Актуальність дослідження ролі тактичної медицини в діяльності 

правоохоронних органів останнім часом все більше зростає. Постійне 
напруження на Сході України та збільшення рівня злочинності на цьому 
фоні, потребують більш якісних та нових знань правоохоронців в області 
тактичної медицини. Адже своєчасна та якісна домедична допомога можуть 
врятувати не одне життя.   

Кращі стандарти надання екстреної та тактичної допомоги людині 


