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ВСТУП 

 

Тактико-спеціальна підготовка – найважливіша частина галузі 

спеціальних знань у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави від 

протиправних посягань, яка наразі динамічно розвивається. Постійні зміни у 

теоретичних положеннях і практичних рекомендаціях тактико-спеціальної 

підготовки відбуваються під впливом змін у законодавстві та за рахунок 

вдосконалення засобів озброєної боротьби, професіоналізації злочинності та 

збільшення загрози терористичних проявів як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Розвиток тактико-спеціальної підготовки значно залежить від 

загальноосвітнього і професійного рівня правоохоронців та їх технічного 

забезпечення. Разом із розвитком і вдосконаленням усієї системи охорони 

правопорядку в Україні відбувається й розвиток тактико-спеціальної 

підготовки.  

Тактико-спеціальна підготовка майбутніх правоохорнців являє собою 

навчання способам і порядку виконання спеціальних дій для вирішення 

оперативно-службових та службово-бойових завдань у повсякденній 

діяльності та за надзвичайних обставинах. Володіння спеціальною тактикою 

розв'язання специфічних завдань становить необхідну грань професіоналізму 

правоохоронців. Тактико-спеціальна підготовка найбільш повно забезпечує 

комплексне навчання правоохоронців умілим та злагодженим діям при 

виконанні оперативно-службових завдань в умовах максимально наближених 

до дійсності, де виробляються висока професійна майстерність, морально-

психологічна стійкість, фізичне загартування та витривалість. Високий 

тактичний вишкіл майбутніх правоохоронців досягається систематичним та 

інтенсивним навчанням, де теоретична підготовка займає одне з провідних 

місць. В умовах сьогодення збільшені вимоги до тактико-спеціальної 

підготовки змушують постійно вдосконалювати існуючі та шукати нові 

форми, методи та засоби навчання.  
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Безсумнівно, що вдосконалювати тактико-спеціальну підготовку 

можливо і за рахунок підвищення методичного забезпечення викладачів та 

збобувачів ЗВО, покращення змісту, організації та методики проведення 

занять, поширення передового досвіду. 

Згідно Освітньо-професійної програми 262 «Правоохоронна діяльність» 

(2020) вивчення дисципліни спрямовується на формування у здобувачів вищої 

освіти загальних, спеціальних та інтегральних компетентностей, які 

відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад у 

сфері правоохоронної діяльності, серед яких:  

Інтегральна компетентність - здатність вирішувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 

та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави. 

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 
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СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним 

апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку. 

СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під 

захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної 

власності. 

СК16. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми 

під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу. 

СК17. Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та 

юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і 

використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної 

оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, 

матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система. 

Програмними результатами навчання (ПРН)  здобувачів вищої освіти є:  

- працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та 

під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної 

діяльності; 

- застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, 

спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні 

технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та 
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оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних, 

оперативні та оперативно-технічні засоби. 

Дисципліна «Тактико-спеціальна підготовка» тісно пов'язана з такими 

дисциплінами, як «Вогнева підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», 

«Долікарська допомога», «Безпека життєдіяльності», «Фізичне виховання», 

завдання яких підготувати кваліфікованих працівників для охоронної 

діяльності у повсякденних та особливих умовах. Щоб вирішувати завдання 

тактико-спеціальної підготовки необхідно знання основних термінів та 

понять, які систематизовані у розробленому словнику. Уніфікація термінів та 

визначень з урахуванням чинного українського законодавства та інших 

джерел, їх одноманітне тлумачення дозволить підвищити якість як 

оперативного планування дій в різних умовах, так і ефективність оперативного 

реагування на правопорушення. Цей словник допоможе співробітникам 

правоохоронної діяльності, які беруть безпосередню участь у запобіганні 

правопорушень та ліквідації надзвичайних обставин чітко визначати 

відмінності у поняттях та діяти згідно законодавства. 

В словник включено темніни з тактико-спеціальної підготовки, вогневої 

підготовки, домедичної підготовки, основні поняття з психології спілкування, 

топографічної підготовки тощо.  

Терміни, які викладено у словнику є нееобхідними і для будь-якої 

освіченої людини. Автори сподіваються також на те, що за допомогою даного 

словника знайдуться вкрай важливі відповіді на запитання, які виникають у 

здобувачів вищої освіти при опануванні навчальної дисципліни без 

додаткового звертання до супутніх енциклопедій та різних навчальних 

посібників. 
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А 
АВАРІЯ – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила 

ураження, травмування населення або створює на окремій території чи 

території суб‘єкта господарювання загрозу життю або здоров‘ю населення та 

призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних 

засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє 

наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий 

вплив на навколишнє природне середовище. 

АВТОМАТИКА СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ – сукупність деталей і 

механізмів стрілецької зброї, що забезпечують без участі людини 

перезаряджання зброї (викидання стріляної гільзи, подачу патрона в ствол, 

замикання каналу ствола, звід ударно-спускового механізму), а в автоматичній 

стрілецькій зброї також здійснення наступного пострілу. 

АВТОМАТИЧНА СТРІЛЬБА – стрільба з автоматичної стрілецької 

зброї, при якій в результаті одного натискання на спускову деталь 

здійснюється більш ніж два постріли. 

АВТОМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ – пістолет, конструкція якого 

розрахована окрім одиночної, також на ведення безперервної стрільби 

(стрільби чергами). 

АВТОСПУСК – деталь спускового механізму стрілецької зброї, що 

автоматично звільняє бойовий звід курка або ударника при замкнутому каналі 

ствола для здійснення пострілів при веденні безперервної стрільби. 

АДАПТИВНІСТЬ – показник рівня пристосованості людини до 

навколишнього середовища і соціального оточення, що в цілому 

переживається особистістю як задоволення чи незадоволення собою і своїм 

життям. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ – засіб припинення 

правопорушення, засіб забезпечення провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (проступок) – це  

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає 

на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 

порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність. 
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АКТИВНА АГРЕСІЯ -  будь-які дій особи, що своєю небезпечністю 

потребують та виправдовують застосування поліцейським вогнепальної зброї 

(опір законному арешту або безпосередній груповий озброєний напад на 

поліцейського або громадян). 

АКТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ - це 

здійснення пострілу (-ів) у бік певної особи, що призвело до заподіяння їй 

тілесних ушкоджень або смерті у таких випадках: 

1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю 

в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи 

доторкнутися до зброї; 

2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із 

застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що 

загрожують життю чи здоров‘ю людей; 

3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо 

тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу; 

4) якщо особа чинить збройний опір; 

5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.97 

АКТИВНЕ СЛУХАННЯ: 

– відповідати суб’єктам; 

– ставити запитання, щоб підтвердити або прояснити деталі; 

– демонстрація розуміння та співчуття. 

АКТИВНИЙ ОПІР - це спроба особи вдарити, травмувати або чинити 

інші перешкоди законним діям поліцейського щодо припинення 

протиправних дій, затримання або контролю за рухами та поведінкою особи. 

АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ - надмірна вираженість окремих рис 

характеру та їх комбінацій, що становить крайні варіанти психічної норми, які 

межують із психопатіями.  

АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ – тонкошарова плівка, що 

наноситься у певний спосіб на поверхню деталей зброї з метою захисту 

відкорозії. 

АСЕРТИВНІСТЬ – здатність людини не залежати від зовнішніх 

впливів та оцінок, самостійно регулювати свою поведінку та нести 

відповідальність за неї.  
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АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ - системний процес 

одержання об'єктивних якісних і кількісних оцінок про поточний стан 

інформаційної безпеки компанії у відповідності з визначеними критеріями та 

показниками безпеки. 

АФЕКТ – потужне, відносно короткочасне нервово-психічне збудження 

– емоційний стан, який пов’язаний з різкою зміною важливих для суб’єкта 

життєвих обставин.  

Б 
БАЗОВІ РЕАНІМАЦІЙНІ ЗАХОДИ – включають в себе забезпечення 

прохідності дихальних шляхів, підтримка кровообігу і дихання без 

використання спеціальних пристроїв, крім бар'єрних (лицьовій екран, лицьова 

маска) і автоматичних зовнішніх дефібриляторів.  Базові реанімаційні заходи 

проводяться як особами з медичною освітою, так і без нього. 

БАЛАНС ЗБРОЇ – такий розподіл мас у зброї, при якому її центр 

тяжіння розташовується відповідно до технічних умов, які передбачають 

зручність утримування та проведення пострілів зі зброї. 

БАЛІСТИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПАТРОНА  –  калібр,  маса і 

форма снаряда (кулі) – балістичний коефіцієнт, – максимальний тиск 

порохових газів і початкова швидкість снаряда (кулі) при заданійдовжині 

каналу ствола. 

БАЛІСТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ – експериментальне визначення 

балістичних характеристик зброї або боєприпасів. 

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ - заходи, які охороняють 

інформаційну мережу від несанкціонованого доступу, випадкового або 

навмисного втручання в нормальні дії або спроб руйнування її компонентів. 

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ - 1) забезпечення захисту інформації від 

випадкового або навмисного доступу осіб, що не мають на це права; 2) 

інтегральне властивість інформації, що характеризується конфіденційністю, 

цілісністю і доступністю; 3) захищеність пристроїв, процесів, програм: 

середовища і даних, що забезпечує цілісність інформації, що обробляється, 

зберігається і передається цими коштами; 4) властивість середовища 

забезпечувати захист інформації. 

БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТА - стан захищеності об'єкта від різних загроз, при 

якому створені умови для його нормального функціонування і суворого 
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дотримання на ньому встановлених режимів. Безпека об'єкта забезпечується і 

підтримується шляхом розробки та реалізації системи заходів, здійснюваних 

адміністрацією об'єкта. 

БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА - стан захищеності його життєво 

важливих інтересів від недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності 

кримінальних формувань та окремих осіб, здатність протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування і розвитку 

підприємства відповідно до його статутних цілей. 

БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ – властивість зброї, що забезпечує 

неможливість випадкового пострілу при експлуатації зброї в будь-яких 

умовах (на вогневих позиціях, на полюванні, при транспортуванні, 

перенесенні тощо). 

БЕЗПЕРЕРВНА СТРІЛЬБА – автоматична стрільба зі стрілецької 

зброї, тривалість якої визначається кількістю патронів в магазині або стрічці. 

БЕЗПЕЧНА ДИСТАНЦІЯ - це відстань до транспортного засобу, що 

рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування 

або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається 

позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. 

БЕЗПЕЧНИЙ ПЕРИМЕТР – це певна оглянута ділянка в просторі, в 

якій не може існувати загроза життю чи здоров’ю. 

БІЛЬ – своєрідне відчуття, що виникає внаслідок сильних подразнень 

нервової системи. Больові подразнення сприймаються периферійними 

нервовими рецепторами і передаються по нервових провідниках до головного 

мозку. 

БІОЛОГІЧНА СМЕРТЬ - незворотний етап вмирання. 

БЛОКПОСТ (БП) - дорожній укріплений контрольно-пропускний 

пункт (КПП) із озброєною охороною, здатний самостійно тримати кругову 

оборону. На ньому здійснюється контроль руху та перевірка чи блокування 

людей і транспортних засобів. Блокпости укріплюються бетонними блоками, 

протитанковими їжаками й колючим дротом (можливе укріплення мішками з 

піском та шинами) з метою обмеження руху транспорту та кращого контролю 

за його пересуванням. БП посилюються бронетехнікою, засобами 

протиповітряної оборони, артилерією. Іноді використовують неподалік від 

посту приховану вогневу точку-пікет зі снайпером та гранатометником. 
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Блокпост може мати міліцейське, військове, а також цивільне застосування 

(наприклад, для контролю за доступом осіб на територію приватної власності). 

БЛОКУВАННЯ – це тактичний прийом переслідування, який 

застосовується під час переслідування особи, яка заховалася у приміщенні, а 

також для направлення руху його в потрібному напрямку. 

БОЄПРИПАСИ – спеціально виготовлені вироби одноразового 

використання, які призначені забезпечити ураження цілі в умовах збройної 

боротьби, самооборони, полювання, спорту. 

БОЄПРИПАСИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ – боєприпаси, 

призначені для проведення пострілу з вогнепальної зброї снарядом, що 

одержує направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які 

утворюються в результаті згоряння метального заряду) та має достатню 

кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані. 

БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ – стан зброї, при якому вона готова до 

відкриття вогню: заряджена, знята із запобіжника, ударний механізм 

зведений. 

БОЙОВА ДІЯ КУЛІ – уражаючий ефект кулі при її влученні в ціль, а 

також дія кулі, яка сприяє виконанню бойового завдання чи перешкоджає дії 

супротивника. 

БОЙОВА ТРАВМА – психічна травма, викликана дією тривалих або 

коротких за часом чинників бойової обстановки і виявляється розладами 

психіки різного ступеня тяжкості.  Вважається, що частота випадків бойової 

травми різної інтенсивності в частинах, які ведуть бойові дії, становить 

близько 50%. 

БОЙОВИЙ ЗВІД – положення курка, ударника у зведеному стані. 

БОЙОВИЙ УПОР – виступ на затворі або окрема деталь, що 

забезпечують безпосереднє зчеплення затвора із ствольною коробкою або 

стволом при замиканні, тим самим утримуючи затвор чи рухому систему в 

нерухомому стані відносно ствола. 

БОЙОК – конструктивний елемент курка, передня частина ударника 

або окрема деталь, що завдає удару по капсулю-запалювачу.  

БОКОВА ДІЯ КУЛІ – здатність кулі уражати тканини організму в 

зоні, прилеглій до каналу, утвореному кулею під час проходження м’яких 

тканин живої цілі. 
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БРОНЕЖИЛЕ́Т – елемент захисного одягу, призначений для захисту 

від уражень вогнепальної та холодної зброї, чи сколкових часток вибухових 

пристроїв. 

В 
ВАЖКОПРОХІДНА МІСЦЕВІСТЬ - місцевість, доступна для руху з 

невеликою швидкістю. Можливості маневрування у ньому обмежені. 

ВАРТА З КОНВОЮВАННЯ - озброєний підрозділ або його частина, 

відряджена для конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до 

позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також для забезпечення 

охорони осіб, які перебувають під вартою, під час судових засідань у судах. 

ВАРТОВИЙ  РОЗРАХУНОК - метод організації цілодобового несення 

служби нарядами поліції охорони у дві чи більше змін. 

ВАХТОВИЙ МЕТОД - особлива форма організації служби (роботи) 

персоналу поліції охорони в разі відсутності можливості їх щоденної доставки 

до місця несення служби та повернення до місця постійної дислокації УПО 

(ПП УПО). 

ВЕДЕННЯ ВОГНЮ – процес стрільби зі стрілецької зброї з метою 

виконання поставленого бойового або навчального завдання. 

ВЕРШИНА КУЛІ – передня точка головної частини кулі, закруглена 

або плоска. 

ВЕРШИНА МУШКИ – верхня площина пенькової мушки 

механічного прицілу. 

ВЕРШИНА ТРАЄКТОРІЇ – найвища точка траєкторії польоту 

снаряда (кулі) над горизонтом зброї.  

ВИБУХ - швидкоплинний фізичний або фізико-хімічний процес, що 

відбувається із значним виділенням енергії у обмеженому об'ємі за короткий 

проміжок часу. Ключовою ознакою вибуху є раптове збільшення тиску, яке, 

як правило, спричиняє виникнення ударної хвилі.  

ВИБУХОВИЙ ПРИСТРІЙ – спеціально виготовлений промисловим 

або саморобним способом пристрій одноразового застосування, який за 

певних обставин спроможний до вибуху з утворенням уражаючих факторів за 

допомогою використання енергії хімічного вибуху. 
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ВИБУХОВІ МАТЕРІАЛИ – вибухові пристрої промислового та 

саморобного виготовлення, вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби 

та пристрої, які містять вибухові речовини. 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ – хімічні речовини, які здатні під впливом 

зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається з 

виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів. 

ВИБУХОВІ РОБОТИ – комплекс організаційних і технічних заходів, 

пов’язаних із підготовкою і проведенням вибухів. 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ – об'єкт, на якому зберігаються, 

використовуються, виробляються, транспортуються речовини (продукти), що 

набувають за певних умов здатність до вибуху (підприємства оборонної, 

нафтовидобувної, нафтопереробної, нафтохімічної, хімічної, газової, 

хлібопродуктової, текстильної та фармацевтичної промисловості, склади 

легкозаймистих та горючих рідин, зріджених газів). 

ВИВИХ – це стійке зміщення кісток, що утворюють суглоб.  

Розрізняють повні та неповні вивихи (підвивихи). Повний  вивих – повна  

втрата  стикання суглобних поверхонь. При неповному вивиху зберігається їх 

часткове стикання. Вивих завжди супроводжується пошкодженням суглобової 

сумки і навколишніх тканин - зв'язок, м'язів, суглобів тощо. У важких 

випадках можливі розриви сухожиль, відриви фрагментів кісток, обмеження 

нервів тощо. 

ВИВІРЯННЯ ПРИЦІЛУ – процес узгодження напрямків осі каналу 

ствола та прицільної лінії механічного прицілу або візирної лінії 

спеціального (наприклад, оптичного) прицілу. 

ВИДАЛЕННЯ ГІЛЬЗИ – витягнення гільзи з патронника, 

переміщення її до вивідного вікна в ствольній коробці та викидання назовні. 

ВИДИ ПАТРОНІВ – 1) за призначенням (бойові, спортивні, 

мисливські, навчальні, будівельно-монтажні); 2) за зброєю, в якій 

використовуються (до гвинтівок, автоматів, пістолетів, револьверів, 

мисливських карабінів, мисливських гладкоствольних рушниць, стартових 

безствольних стріляючих пристроїв, будівельно-монтажних пістолетів); 3) за 

розташуванням запалюючого складу (центрального бою, кільцевого 

запалювання, шпилькові); 4) за кількістю елементів, що метаються, і їх 

розмірами (кульові, множинного снаряду). 
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ВИДИ  РАДІОЗВ’ЯЗКУ - згідно з Концепції розвитку електрозв’язку в 

МВСУкраїни до 2010 року, яка затверджена наказом МВС України № 425 від 

27.06.2000 року, органами внутрішніх справ використовуються наступні види 

радіозв’язку: 

1) супутниковий радіозв’язок; 

2) стільниковий радіозв’язок; 

3) короткохвильовий (КХ) радіозв’язок; 

4) диспетчерський ультракороткохвильовий (УКХ) радіозв’язок; 

5) транкінгові системи радіозв’язку (ТСР). 

ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ – це приведення 

вогнепальної зброї у бойову готовність.  

ВИКОРИСТАННЯ НАГРУДНИХ ВІДЕОКАМЕР (персональних 

відеореєстраторів)- це превентивний поліцейській захід, один з елементів, що 

дає змогу наочно продемонструвати чесність, відкритість та антикорупційну 

спрямованість діяльності патрульної поліції. 

ВИМОГИ ДО ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО - наявність 

службового посвідчення; спеціального жетону; під час несення служби 

повинен перебувати в однострої відповідно до сезону; повинен бути 

екіпірований відповідним оснащенням (спецзасобами, вогнепальною зброєю, 

технічними засобами тощо). 

ВИНА – це основна й обов’язкова ознака суб’єктивної сторони і може 

бути умисною або необережною. 

ВИНЯТКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ – засіб, який дає змогу 

поліцейському негайно перейти до використання інших засобів, якщо 

офіційно узгоджені техніки неефективні або неадекватні для контролю 

суб’єкта. 

ВИСНОВОК - акт, виданий суб'єкту охоронної діяльності органом 

ліцензування, яким підтверджується право на здійснення протягом певного 

часу діяльності, пов'язаної з охороною майна (монтаж, експлуатація і технічне 

обслуговування систем охоронної сигналізації, функціонування пунктів 

централізованої охорони). 

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ  – виявляється у підсиленні регулюючих 
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функцій психіки, своєчасному прогнозуванні і врахуванні змін обставин, 

швидкому, чіткому й грамотному застосуванні засобів їх видозміни. 

Підвищується ступінь вольової керованості діяльністю та її загальна 

ефективність. 

ВІБРАЦІЯ СТВОЛА – коливання ствола, що виникає при пострілі під 

дією сил тиску пороховихгазів. 

ВІДБИВАЧ – деталь відбивального механізму, під час взаємодії з якою 

змінюється напрямок руху гільзи або патрону після вилучення їх з 

патронника.  

ВІДБІЙ БОЙКА – відхід бойка від поверхні капсуля-запалювача після 

удару. 

ВІДБІЙ КУРКА – відхід курка від поверхні ударника чи бойка після 

пострілу.  

ВІДДАЛЕНИЙ  ОБ’ЄКТ (ПОСТ, МАРШРУТ) ОХОРОНИ - об’єкт 

(пост, маршрут) охорони, розташований поза межами території 

обслуговування  ПП УПО, що не дає змоги забезпечити оперативне реагування 

підпорядкованих мобільних нарядів на тривожні сповіщення з нього або зміни 

в оперативній обстановці. 

ВІДДАЧА – рух ствола та пов’язаних з ним деталей зброї під час 

пострілу під дією порохових газів убік, протилежний руху снаряда, який 

супроводжується силовим впливом на стрільця, станок або установку.  

ВІДЕОЗАПИС – це матеріальний об'єкт, що містить інформацію про 

подію, яка відбулася, а отже, є речовим доказом згідно з кримінального 

процесуального законодавства України.  

ВІДКРИТА МІСЦЕВІСТЬ – рівна або злегка горбкувата безлісна 

територія, до 75 % площі якої добре проглядається в усіх напрямках з 

навколишніх висот, а площа, що зайнята природними перешкодами складає до 

10%. 

ВІДКРИТИЙ ПРИЦІЛ – механічний приціл стрілецької зброї у якому 

мушка і цілик розташовані на одній осі та на цілику якого є проріз.  

ВІДКРИТІ ТРАВМИ - це пошкодження, що супроводжується 

порушенням цілісності покривних тканин.  З огляду на характер ушкодження, 

травми ділять на одиночні і множинні, поєднані і комбіновані. 

ВІДКРИТТЯ СТВОЛА – переміщення затвора від казенної частини 
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ствола з метою видалення гільзи і подачі чергового патрона. 

ВІДМОРОЖЕННЯ – це ушкодження, яке викликане місцевим 

переохолодженням тканин організму. 

ВІДОКРЕМЛЮВАЧ – деталь спускового механізму стрілецької зброї, 

що тимчасово порушує зв’язок між спусковим гачком або іншою спусковою 

деталлю і шепталом для забезпечення зупинки ударного механізму в 

зведеному положенні при натиснутому спусковомугачку. 

ВІДПРАЦЮВАННЯ КУТІВ – це тактичний прийом для безпечного 

входу до приміщень, який виконується шляхом нарізання секторів. 

ВІКТИМІЗАЦІЯ – це процес перетворення особи чи групи осіб на 

реальну жертву, а також результат такого процесу. 

ВІКТИМНІСТЬ – це така соціально-психологічна сукупність рис 

особи, що зумовлює високу ймовірність стати об’єктом злочинного посягання.  

ВІКТИМНІСТЬ КОНКРЕТНОЇ ОСОБИ (індивідуальна 

віктимність) – це об’єктивно притаманна людині (реалізована злочинним 

актом або залишена як потенційна) здатність, схильність стати за певних 

обставин жертвою злочину. Залежно від особистісних рис і поведінки 

конкретного індивіда, ступінь його вразливості може перевищувати середній 

(підвищена віктимність) або бути нижчим від середнього (мінімізована 

віктимність). Індивід не придбав віктимність у процесі життєдіяльності, а є 

віктимним з моменту народження та до смерті; він не може не бути віктимним, 

оскільки живе в суспільстві, де не ліквідована злочинність, отже, є об’єктивна 

можливість стати жертвою злочину. 

ВІСЬ РОЗСІЮВАННЯ ТОЧОК ВЛУЧЕННЯ КУЛЬ – пряма, що 

проведена через середню точку влучення куль.  

ВМИРАННЯ (процес згасання функцій організму) – являє собою 

пригнічення функцій і систему організму з можливістю відновлення життя. 

ВНУТРІШНЬООБ’ЄКТОВИЙ РЕЖИМ - порядок, установлений 

замовником послуг з охорони в межах об’єктів охорони, що забезпечується 

нарядами поліції охорони та сукупністю заходів і правил внутрішнього 

розпорядку, обов’язкових для виконання особами, які на них перебувають. 

ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ – зброя, призначена для ураження цілі 

снарядами, що одержують направлений рух у стволі за допомогою сили тиску 

газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду та мають 
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достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній 

відстані. 

ВОГНЕПАЛЬНА РАНА – рана, заподіяна вогнепальним снарядом або 

продуктами пострілу (наприклад, пороховими газами). 

ВТЕЧА – залишення особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення 

волі або перебуває під вартою як підозрюваний, обвинувачений чи підсудний, 

місця, де вона перебуває з метою постійного чи тимчасового ухилення від 

подальшого перебування в ньому. 

ВТЕЧА З-ПІД ВАРТИ - самовільне залишення місця позбавлення волі 

або місця перебування під вартою особою, яка відбуває покарання у виді 

позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув’язненні. 

Самовільним визнається залишення, яке здійснено без належного дозволу чи 

за відсутності законних підстав. 

ВХІДНА ВОГНЕПАЛЬНА РАНА (ОТВІР) – рана в місці входження 

в тіло вогнепального снаряда і порохових газів. 

 

Г 
ГАЗОБАЛОННА ПНЕВМАТИЧНА ЗБРОЯ ТА 

КОНСТРУКТИВНО СХОЖІ З НЕЮ ВИРОБИ – зброя та вироби, в яких 

елементи, що метаються, викидаються зі ствола за рахунок енергії повітря або 

газу, заздалегідь акумульованого в балоні, що може відокремлюватися. 

ГАЗОВА ЗБРОЯ – вид зброї несмертельної дії, яка призначена для 

тимчасового виведення з ладу живої сили шляхом викидання речовини 

(суміші речовин) сльозоточивої та дратівної дії із застосуванням газового 

патрону.  

ГАЗОВА ЗБРОЯ З МОЖЛИВІСТЮ СТРІЛЬБИ ПАТРОНАМИ, 

СПОРЯДЖЕНИМИ ЕЛАСТИЧНИМИ СНАРЯДАМИ НЕ 

СМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ – така газова зброя, яка має додаткову можливість 

стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної 

дії.  

ГАЗОВА КАМОРА – деталь стрілецької зброї, в середині якої 

відбувається розширення порохових газів, що відводяться з каналу ствола та 

впливають на рухому систему автоматики. 
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ГАЗОВИЙ НАБІЙ —унітарний набій, призначений для тимчасового 

виводу з ладу живої сили, складається із гільзи, метального заряду, капсуля і 

снаряду, що є сумішшю речовин сльозогінної та подразнюючої дії, а також 

інших елементів, які забезпечують його герметичність та боєздатність. 

Призначений для проведення пострілів із газової зброї. Споряджається 

кристалічним порошком (кристалами білого, жовтого, коричневого кольорів) 

0-хлорбен-зіліденмалононотрила (СS), хлорацетофенону (СN), або 

капсаіцином.  

ГАЗОВИЙ ОТВІР КУЛІ – отвір у хвостовій частині спеціальної кулі, 

призначений для виходу газів, що утворюються під час горіння піротехнічних 

складів. 

ГАЗОВИЙ ПАТРОН – патрон до стрілецької зброї, в якому метальним 

елементом (снарядом) є суміш сльозоточивої та дратівної дії і який також 

може мати додаткові елементи, що забезпечують герметичність та 

працездатність патрону.  

ГАЗОВИЙ ПІСТОЛЕТ –індивідуальний засіб активної оборони. Для 

проведення пострілів використовуються набої зі сльозогінним, подразнюючої 

дії газом. Можуть бути одно-і багатозарядні. Основна відмінність газового 

пістолета від револьвера —наявність обертового барабана в останнього, який 

виконує функції набійника та магазину водночас, в пістолеті ці функції 

розділені. 

ГАЗОВІДВІДНИЙ ОТВІР – отвір у стінці ствола, призначений для 

виведення порохових газів під час пострілу.  

ГЕМАТОМА - (лат. haematoma, від дав.-гр. αἷμα – «кров» + ωμα - 

«пухлина») - медичний термін, який означає обмежене скупчення крові при 

закритих і відкритих ушкодженнях органів та тканин з розривом (пораненням) 

судин, що призводить до утворення порожнин, яка містить рідку або згорнуту 

кров.  

ГІЛЬЗА – основний елемент (деталь) спорядження патрону, який 

призначений для розміщення і збереження від дії зовнішніх впливів 

порохового заряду, кріплення капсуля та метального елемента, для 

розміщення патрону в патроннику вогнепальної зброї й обтюрації порохових 

газів при пострілі.  

ГЛИБИНА НАРІЗУ – відстань між полем нарізу і його дном. 

ГЛУШНИК – дульний пристрій стрілецької зброї, який кріпиться на 
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стволі зброї окремо або є його конструктивною частиною, призначений для 

зниження рівня звуку пострілу з вогнепальної зброї та для заглушення спалаху 

полум’я в дульній частині ствола, тим самим запобігає демаскуванню стрілка 

або привертання до нього уваги. Інша назва – пристрій беззвучної та 

безполуменевої стрільби. 

ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ (організатор майнової та особистої безпеки) 

- керівник суб'єкта охоронної діяльності або його заступник, а також у разі 

виробничої необхідності інші працівники, до функціональних обов'язків яких 

входить організація заходів охорони, контроль за виконанням охоронниками 

та охоронцями покладених на них обов'язків і, які мають відповідну 

кваліфікацію. 

ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ – особа, яка повинна мати 

фахову вищу освіту в галузі безпеки або вищу освіту та свідоцтво про 

перепідготовку, підвищення кваліфікації в галузі охоронної діяльності чи 

вищу освіту та досвід роботи не менше п'яти років в правоохоронних органах 

або військових формуваннях та звільнених не з негативних причин. 

ГОМЕОСТАЗ – рухливий збалансований стан системи, що досягається 

та підтримується завдяки протидії зовнішнім факторам, які його порушують.  

ГОСТРА ТРАВМА - одномоментний вплив різних зовнішніх факторів 

(механічних, термічних, хімічних, радіаційних тощо) на організм людини, що 

приводить до порушення структури, цілісності тканин і виконуваних ними 

функцій. 

ГРАФІК РУХУ - почасовий (за необхідності деталізований до хвилин) 

інтервал пересування наряду поліції охорони на маршруті руху, сформований 

в добовому розрізі. 

Графічні документи – документи, виконані на чистих аркушах паперу чи 

топографічних картах і планах, переважна більшість інформації яких 

представлено вигляді тактичних і спеціальних умовних знаків, графіків, 

рисунків. 

ГРОМАДСЬКЕ МІСЦЕ - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, 

яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за 

плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також 

підземні переходи, стадіони. 

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК – це зумовлена потребами суспільства 

система урегульованих соціальними нормами відносин, що виникають у 
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громадських місцях у процесі спілкування людей, які мають за мету 

забезпечувати сприятливу обставину для функціонування громадського 

життя, нормальні умови для роботи і відпочинку людей, діяльності державних 

органів, підприємств, установ і організацій.  

ГРУПОВИЙ НАПАД – це акт заподіяння фізичної шкоди людям або 

поліцейським групою осіб. 

ГУ́МОВА ПА́ЛИЦЯ, ГУ́МОВИЙ КИЙО́К - спеціальний засіб, який 

мають право застосовувати зокрема, поліцейські, військовослужбовці 

Національної гвардії України, співробітники установ виконання покарань, 

співробітники Служби судової охорони, посадові особи інших 

правоохоронних органів України, визначених законодавством, для відбиття 

нападу на осіб, об'єкти, приміщення, затримання особи, яка вчинила 

правопорушення і чинить злісну непокору законному розпорядженню, а так 

само для припинень групових порушень громадського порядку чи масових 

заворушень, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на ці 

органи обов'язків. 

Д 
ДАЛЬНІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ СТРІЛЬБИ – відстань, на якій ціль 

може бути уражена з конкретної зброї із заданою ймовірністю. 

ДАЛЬНІСТЬ СТРІЛЬБИ – відстань від точки вильоту до точки 

падіння або точки влучення кулі чи іншого метального елемента.  

ДЕВІАЦІЯ – відхилення магнітної стрілки бусолі від напрямку 

магнітного меридіана внаслідок впливу близько розташованих намагнічених 

тіл. 

ДЕВІКТИМІЗАЦІЯ – зворотний процес явища. Віктимна ситуація – 

життєва ситуація, що виникає, з огляду на характеристики особи чи поведінку 

потенційної жертви, коли виникає реальна можливість заподіяння їй шкоди. 

ДЕГАЗАЦІЯ – нейтралізація та видалення шкідливих хімічних речовин 

із поверхні землі, об'єктів народного господарства, озброєння, техніки, майна 

та продовольства чи його нейтралізація з допомогою різних засобів і методів 

із запобігання забруднення і отруєння людей. 

ДЕЕСКАЛАЦІЯ – розрядка конфліктної ситуації: правоохоронець 

може розрядити ситуацію використавши лише вербальні засоби (шляхом 
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переговорів). Потужна демонстрація сили іноді може розрядити ситуацію, 

якщо спроба зробити це вербальними засобами виявилася невдалою. 

ДЕМОНСТРАТИВНИЙ ПІД’ЇЗД - здійснення мобільним нарядом 

поліції охорони превентивних і профілактичних заходів на об’єктах 

підвищеного криміногенного ризику шляхом відкритого (демонстративного) 

під’їзду до визначеного об’єкта (місця) в установлені час і строк. 

ДЕМОНСТРАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ – дія правоохоронця, яка 

дозволяється тільки у ситуаціях, де потенційно може бути застосована сила на 

ураження. 

ДЕФОРМАЦІЯ КУЛІ – зміна форми кулі як вид пластичної 

деформації в результаті її взаємодії з перешкодою; крайні ступені – розриви, 

фрагментація, руйнування. 

ДЖГУТ АБО ТУРНІКЕ́Т (англ. tourniquet) – засіб для 

тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового 

перетискання кінцівки та стискання її тканин (в першу чергу судин). 

ДЖЕРЕЛО НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ – небезпечне природне 

явище, антропогенна чи техногенна подія, інфекція та вірусне захворювання, 

внаслідок яких виникла або може виникнути надзвичайна ситуація на певній 

території чи об'єкті народного господарства. 

ДИВЕРСІЙНИЙ АКТ - дії, спрямовані на виведення з ладу будь-яких 

об'єктів (будівель, шляхопроводів, механізмів, виробництв) шляхом їх 

ушкодження чи порушення функціонування. 

ДИСЛОКАЦІЯ ОБ’ЄКТА ОХОРОНИ - невід’ємна частина 

укладеного договору про охорону, в якій визначаються (розраховуються) 

строки несення служби; вартість послуг фізичної охорони; штатна чисельність 

персоналу поліції охорони; кількість, вид і склад нарядів (наряду); територія, 

будівля, споруда, маршрут (кілометраж) забезпечення заходів охорони. 

ДИСТАНЦІЯ ПОСТРІЛУ – відстань від дульного зрізу або 

переднього торця кожуха-ствола вогнепальної зброї до об’єкта, що 

уражується. 

ДИСТАНЦІЯ СТРІЛЬБИ – відстань, на яку ведеться стрільба в 

певних умовах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ДІЙСНА ДАЛЬНІСТЬ СТРІЛЬБИ – відстань, на якій зберігаються 

уражаючі властивості або забійна дія кулі, достатні для надійного ураження 

певної цілі. 

ДІЛЕННЯ ПРИЦІЛУ – відстань між штрихами на прицільній планці 

або на настановчих барабанчиках механічних прицілів. 

ДІОПТР – отвір в механічному прицілі стрілецької зброї, через центр 

якого проходить лінія прицілювання. 

ДІОПТРИЧНИЙ ПРИЦІЛ – різновид закритого прицілу, в якому 

цілик повністю перекриває огляд, а сама апертура дуже малого діаметру (з 

людську зіницю) працює як камера-обскура, проектуючи зображення на 

зіницю стрілка з великою контрастністю. 

ДОВЖИНА КАНАЛУ СТВОЛА – відстань від казенного до дульного 

зрізу ствола зброї. 

ДОВЖИНА ПРИЦІЛЬНОЇ ЛІНІЇ – відстань від заднього візирю до 

мушки. 

ДОДАНІ СИЛИ – це підрозділи поліції та МВС, які на підставі рішення 

керівника вищого органу надходять в оперативне підпорядкування 

начальникові органу нижчого підпорядкування для посилення Патрульної 

Поліції під час ускладнення оперативної обстановки. Виділення таких сил має 

місце під час проведення масово-політичних, культурно-масових заходів, 

спортивних змагань, під час стихійних лих, аварій тощо. До доданих сил 

можуть включатися також особовий склад вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання та військових частин Національної гвардії. 

Поряд з цим такими силами вважаються підрозділи територіальних органів 

Національної поліції, які направляються для охорони публічного порядку в 

інший регіон. 

ДОДАТКОВІ СИЛИ - включають у себе підрозділи, які з одночасним 

виконанням своїх основних завдань беруть участь в охороні публічного 

порядку. Сюди входять підрозділи поліції охорони, спеціальної поліції, поліції 

особливого призначення, а також особовий склад інших підрозділів 

територіальних органів поліції. 

ДОЗА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ - міра дії іонізуючого 

випромінювання в будь-якому середовищі. 

ДОЗИМЕТР – прилад для виміру сумарної дози іонізуючого 

випромінювання, отриманої людиною за час перебування на радіоактивно 
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забрудненій місцевості. З показань дозиметра проводиться оцінка ступеня 

тяжкості променевого поразки потерпілого. 

ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ – система заходів, організованих 

контролю радіоактивного опромінення особового складу та визначення 

ступеня радіоактивного зараження військової техніки, продовольства, води та 

інших. Здійснюється підрозділами радіаційної та хімічної розвідки спеціально 

підготовленими співробітниками органів внутрішніх справ з використанням 

дозиметричних приладів. 

ДОЗИМЕТРИЧНІ ПРИЛАДИ - пристрої для вимірювання іонізуючих 

випромінювань або величин, пов'язаних з ними (індикатори радіоактивності, 

вимірювачі потужності дози, радіометри та дозиметри). 

ДОКАЗИ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ - це будь-які фактичні дані, на основі яких у 

визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи 

відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його 

вчиненні й інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ВІДПОВІДНЕ ПРАВО 

ОСОБИ - група документів, які можуть перевірятись працівниками поліції і 

які посвідчують окреме право особи або її спеціальний статус (документи 

дозвільного характеру: ліцензії, сертифікати, патенти,  документи на зброю 

тощо).  

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ – документи з 

фотокарткою (ст. 5 ЗУ "Про громадянство України"), до яких слід відносити: 

паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний 

паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена 

екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну. 

ДОПИТ – це слідча дія, спрямована на отримання (збирання доказів) або 

перевірку отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Допит здійснюється слідчим або прокурором під час досудового 

розслідування та оформлюється виключно протоколом допиту. Щоб допитати 

особу, їй потрібно надати певний статус (підозрюваний, свідок чи інший), а 

опитати особу можна і без такої дії. 
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ДОПУСТИМЕ РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ – рівень 

внутрішнього і зовнішнього радіоактивного опромінення людей, а також 

забруднення приміщень та територій внаслідок рознесення радіоактивних 

речовин, що не перевищує гранично допустимої дози. 

ДОСТАВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШНИКА - це примусовий захід (захід 

забезпечення провадження), що обмежує свободу дій і пересування особи, 

зачіпає її честь і гідність та є реалізацією наданого законодавством права 

вторгнення в особисту свободу особи в інтересах забезпечення правопорядку. 

ДОСТАВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШНИКА ПІШИМ ПОРЯДКОМ – 

це примусовий захід, якій здійснюється, переважно, двома і більше 

поліцейськими або за допомогою працівників громадських формувань або 

муніципальних дружин, у разі цього необхідно постійно слідкувати за діями. 

ДРУГИЙ ПЕРІОД ПОСТРІЛУ – період пострілу від досягнення тиску 

форсування до кінця горіння пороху. 

ДУЛО (ДУЛЬНИЙ ЗРІЗ) – передній край ствола стрілецької зброї, з 

якої вилітає куля (снаряд) при пострілі. 

ДУПЛЕКСНИЙ РЕЖИМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ – передбачає можливість 

одночасної передачі та прийому інформації без маніпуляції органами 

управління засобу зв’язку. 

 

Е 

ЕВАКУАЦІЯ - несамостійне переміщення людей, що належать до 

маломобільних груп населення, яке здійснюється обслуговуючим персоналом. 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА – це захищеність 

діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, спроможність швидко усунути різноманітні загрози або 

пристосуватися до зовнішніх умов без негативних наслідків для підприємства. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАХИСТ  - врахування економічних інтересів фірми 

у взаєминах з державою, фізичними і юридичними особами при оформленні 

відносин постачання, реалізації, інвестицій і платежів. 

ЕЛЕКТРОТРАВМА - травма, що виникає при дії електричного струму 

на організм.  
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ЕЛЕКТРОШОКОВИЙ ПРИСТРІЙ (ЕШП) – один із видів зброї 

несмертельної дії, який призначений для захисту від несанкціонованої дії та 

може застосовуватись у випадках, коли обставини не дозволяють 

застосовувати вогнепальну зброю.  

ЕЛЕКТРОШОКОВІ ПРИСТРОЇ КОНТАКТНОЇ ТА КОНТАКТНО-

ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІЇ (електрошокери) - пристрій для відбиття нападу на 

поліцейського, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною та для 

відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров'ю особи чи 

поліцейського, який дозволяє ефективно припинити порушення із завданням 

порушнику меншої шкоди у порівнянні з застосуванням пристроїв для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, або вогнепальної 

зброї. 

ЕМОЦІЙНІСТЬ – властивість людини, що характеризує зміст, якість 

та динаміку емоцій та почуттів. Одна із складових темпераменту.  

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СТІЙКІСТЬ – здатність психіки людини 

зберігати високу функціональну активність і працездатність в умовах впливу 

стресорів, фрустраторів як у результаті адаптації до них, так і в результаті 

високого рівня розвитку емоційно-вольової саморегуляції. 

ЕМОЦІЇ – стани, які пов’язані з оцінкою значущості для індивіда 

факторів, що на нього впливають, та знаходять своє вираження у формі 

безпосереднього переживання задоволення чи незадоволення його актуальних 

потреб.  

ЕМПАТІЯ – розуміння, осягнення внутрішнього світу, або емоційного 

стану іншої людини. Емоційна чуйність людини до преживань оточуючих, 

відгук на почуття іншої людини, переживання тих же емоційних станів, які 

відчуває партнер по взаємодії, на основі повного ототожнення. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБРОЇ – властивість зброї, що характеризує її 

уражаючі можливості при бойовому застосуванні. 

Ж 
ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ - це система знакових рухів тіла (жест – переважно 

рух рукою), що супроводжує або замінює вербальне повідомлення. Важивий 

інформаційний показник при спілкуванні правоохоронця з порушником. 

Інформативними  під час спілкування є поза людини (становище частин його 
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тіла - голови, корпусу, рук, ніг тощо.), які можуть передавати міжособистісні 

стосунки, вказувати на соціальне становище, і навіть можуть змінюватися 

залежно від емоційного стану. 

ЖОРСТКИЙ СИЛОВИЙ ВПЛИВ – удари руками і ногами, сюди ж 

може належати застосування кийків і сльозоточивих аерозолів. 

ЖИВУЧІСТЬ СТВОЛА – здатність ствола зберігати бойові та 

експлуатаційні характеристики за будь-яких умов стрільби; характеризується 

граничною кількістю пострілів, після яких зменшується початкова швидкість 

кулі та погіршується купчастість стрільби в порівнянні з тактико-технічними 

вимогами до даного виду зброї. 

З 
ЗАБАРИКАДОВАНА ОСОБА – особа, яка знаходиться в укріпленій 

позиції і відмовляється виходити.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 

діяльність ОППО з організації та практичного здійснення нарядами поліції 

охорони заходів безпеки, спрямована на захист життя та здоров’я фізичної 

особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного 

безпосереднього впливу факторів протиправного характеру. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – це охорона 

фізичних осіб, а також охорона майна фізичних та юридичних осіб, які 

забезпечуються шляхом: здійснення контролю за станом майнової безпеки 

об'єкта охорони; запобігання загроз особистій безпеці осіб, які охороняються; 

реагування, в межах наданих законом, на протиправні дії та надзвичайні 

обставини. 

ЗАБИТТЯ МОЗКУ (лат. Contusio cerebri) - більш тяжкий ступінь 

ураження, аніж струс. Загальномозкові симптоми поєднуються із вираженими 

вогнищевими порушеннями внаслідок розм'якшення мозкової речовини. 

ЗАБІЙ - вплив механічної сили на ту чи іншу частину тіла в результаті 

якої, виникає пошкодження тканин і органів без порушення анатомічної 

безперервності шкірного покриву. 

ЗАБІЙНА ДІЯ КУЛІ – здатність кулі, стріляної зі стрілецької 

вогнепальної зброї, спричинити проникаючі поранення живій цілі. Вона 

залежить від швидкості кулі, її форми, маси та здатності до деформації при 

влученні в ціль. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ЗАГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ  - смерть двох і більше осіб. 

ЗАКРИТА МІСЦЕВІСТЬ - територія, яка проглядається з навколишніх 

висот на 25 % і менше, а площа, що зайнята природними схованками – 30 % і 

більше; являє собою місцевість, як правило, з гірським, горбкуватим або ж 

рівнинним рельєфом з лісами, чагарниками, садами та часто розташованими 

населеними пунктами. Закрита місцевість майже повністю забезпечує 

підрозділи надійними природними схованками від наземного і повітряного 

спостереження противником, організацію міцної оборони, сприяє організації 

захисту від усіх видів зброї, а також дозволяє прихований підхід невеликих 

підрозділів до переднього краю оборони противника для нанесення йому 

несподіваних флангових ударів та з тилу в усіх видах бою. 

ЗАКРИТІ МЕХАНІЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ - виникають при впливі 

на організм травмуючих механічних агентів, в результаті чого порушуються 

анатомічна структура тканин і органів при збереженні анатомічної цілісності і 

безперервності шкірного покриву. 

ЗАКРИТІ ТРАВМИ – травми, при яких шкіра і слізові оболонки 

залишаються непошкодженими. 

ЗАЛИШЕННЯ МІСЦЯ ТРИМАННЯ АБО ПЕРЕБУВАННЯ ПІД 

ОХОРОНОЮ – навмисне самовільне перетинання (подолання) лінії охорони 

з метою втечі з-під варти. 

ЗАМЕРЗАННЯ – це загальне патологічне переохолодження організму, 

зумовлене прогресуючим падінням температури тіла під впливом 

охолоджуючої  дії  зовнішнього  середовища,  коли  захисні  терморегулюючі 

властивості організму виявляються недостатніми. 

ЗАМОВНИК ПОСЛУГ З ОХОРОНИ - дієздатна фізична особа, 

фізична особа - підприємець, юридична особа, яка уклала з ОППО договір про 

надання послуг охорони. 

ЗАРАЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ - один з наслідків застосування ядерної, 

хімічної або біологічної зброї. Відбувається принагідно із зараженням певних 

об'єктів або здійснюється навмисно з метою створення загороджень на 

напрямі дій супротивника. 

ЗАРУЧНИК – людина, захоплена з метою змусити когось вчинити певні 

дії або утриматися від вчинення певних дій заради звільнення заручника, 

недопущення його вбивства чи нанесення серйозної шкоди його здоров’ю. 
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ЗАРЯД ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ – певна кількість (маса) вибухової 

речовини, що підготовлена для вибуху. 

ЗАСІДКА – це тактичний прийом переслідування, який застосовується 

в місці можливої появи особи, яка переслідується або на напрямках 

ймовірного руху озброєних та особливо небезпечних злочинців (озброєних 

дезертирів) з метою їхнього захоплення. При необхідності до складу засідки 

може призначатися кінолог. 

ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ – засоби 

примусового припинення правопорушень і попередження їх негативних 

наслідків. 

ЗАСОБИ АКТИВНОЇ ОБОРОНИ - спеціальні технічні засоби, що 

використовуються при охороні публічного порядку: гумові кийки; кийки 

пластикові типу «тонфа», наручники; електрошокові пристрої; патрони і 

пристрої для їх вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії; ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами ("Черемуха-1", 

"Черемуха-4", "Черемуха-5", "Черемуха-6", "Черемуха-7", "Черемуха-10", 

"Черемуха-12", "Сирень-1", "Сирень-2", "Сирень-3"); балончики, патрони, 

гранати та інші спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії на 

основі природних капсаїциноїдів, морфоліду пералгонової кислоти (МПК), 

ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛГОГЕН. 

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ - 

спеціальні технічні засоби, що використовуються при охороні публічного 

порядку такі як ранцеві апарати "Облако",  світлошумова граната "Заря" та 

світлошумовий пристрій "Пламя", патрони з гумовою кулею "Волна-р",  

водомети, бронемашини та інші транспортні засоби, пристрій для примусової 

зупинки автотранспорту "Еж-М"; 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – це спеціальні засоби, які 

захищають тіло людини, його частини від вражаючої дії різноманітних 

предметів, холодної зброї та куль вогнепальної зброї при охороні публічного 

порядку:  шоломи (стальні армійські, композитні бойові, "Сфера", каска 

захисна пластмасова), бронежилети, протиударні та броньові щити. 

ЗАСОБИ ІНІЦІЮВАННЯ – вироби та пристрої, що є джерелом 

початкового імпульсу для здійснення вибуху. 

ЗАСОБИ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ: 
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а) патрульні, у т.ч. спеціальні броньовані, автомашини, вертольоти, 

мотоцикли, велосипеди, катери та інші транспортні засоби; 

б) засоби зв‘язку і сигналізації; 

в) вогнепальна зброя, спорядження і спеціальні засоби; 

г) електромегафони, освітлювальні прибори, інша апаратура та технічні 

засоби; 

д) службові собаки та коні. 

ЗАСОБИ ПРИМУСОВОЇ ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТУ – засоби, що 

застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не 

виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, 

або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи 

здоров’ю людини. 

ЗАСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ – це правові 

норми і правила суспільного проживання неправового характеру (норми 

моралі, обряди, правила культури поведінки). 

ЗАСТОСОВУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ – це використання 

спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), для забезпечення 

особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, 

затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших 

поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, 

покладених на нього законом. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ НА УРАЖЕННЯ – дія правоохоронця, яка 

застосовується тільки для самозахисту та для захисту інших людей від 

безпосередньої загрози смерті чи серйозних поранень, або для запобігання 

злочину, коли дії суб’єкта становлять загрозу смерті або серйозних поранень 

для оточуючих. 

ЗАТВОР – окрема деталь стрілецької зброї або їх сукупність, що 

безпосередньо закриває казенну частину ствола у момент пострілу та 

відкриває її після нього.  

ЗАТРИМАННЯ – запобіжний арешт особи, підозрюваної у скоєнні 

адміністративного правопорушення, до вияснення особи. 

ЗАТРИМКА СТРІЛЬБИ – вимушена зупинка стрільби зі зброї, 

зумовлена несправністю стрілецької зброї чи патрона, яка усувається 

перезарядженням зброї або її розбиранням в тому числі з використанням 
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спеціального приладдя.  

«ЗАТРИМКА» – усна команда - поліцейський повідомляє напарнику 

про відмову своєї зброї, напарник негайно переносить вогонь в його сектор або 

контролює його. 

ЗАХВОРЮВАННЯ, ХВОРОБА - порушення  життєдіяльності  

організму  під  дією  надзвичайних  подразників  зовнішнього  та  внутрішнього  

середовища, що характеризується зниженням пристосованості та мобілізацією 

захисних сил організму 

ЗАХИСНА СПОРУДА – спеціальна споруда для захисту людей, 

техніки та майна від наслідків аварій або катастроф, що виникають на 

радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах, стихійних лих у районах їх 

розміщення, а також від впливу сучасних засобів ураження. 

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ – індивідуальний засіб захисту особового складу 

від влучень на шкірні покриви та обмундирування різних отруйних, 

радіоактивних, біологічних та запальних речовин. Захисний одяг буває 

фільтруючої (зі спеціальних повітропаропроникних тканин) та ізолюючої (з 

армованих, плівкових, прогумованих матеріалів з полімерними покриттями) 

дії, постійного або періодичного користування, загальновійськового або 

спеціального призначення. 

ЗАХИСНИЙ ОПІР – опір, який трапляється при спробі провести 

прийом затримання або при застосуванні інших прийомів, які контролюють 

рухи, та складається з фізичних дій особи, що заважають поліцейському 

встановити контроль (забирання рук, відштовхування), але при цьому особа не 

має наміру та не намагається атакувати, ударити або травмувати 

поліцейського. 

ЗАХИСТ – засоби та заходи, які забезпечують особисту безпеку 

правоохоронця, навіть від кулі. 

ЗАХИСТ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ – комплекс 

організаційних, економічних, інженерно-технічних, природоохоронних та 

спеціальних заходів, спрямованих на запобігання виникненню джерел 

надзвичайних ситуацій, підготовку до подолання викликаних ними небезпек 

та ліквідацію наслідків з метою збереження життя та здоров'я людей, зниження 

втрат господарстві та особистому майні громадян, а також обмеження шкоди 

навколишньому природному середовищу. 
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ЗАХОДИ ОХОРОНИ - застосування нарядами поліції охорони 

комплексу організаційних, практичних та інших заходів безпеки з метою 

попередження, виявлення та припинення протиправних посягань відносно 

об’єктів охорони, кримінальних і адміністративних правопорушень, порушень 

публічної безпеки і порядку. 

ЗАХОДИ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ – дії співробітника поліції, що 

виявляються у застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-

який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї з метою припинення 

правопорушення, затримання правопорушника та відведення небезпеки, що 

загрожує життю та здоров’ю громадян. 

ЗАХОПЛЕННЯ АБО ВИКРАДЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА - 

заволодіння названим транспортним засобом, що перебуває у стані спокою або 

руху, пов'язане з насильством по відношенню до екіпажу судна, пасажирів, 

персоналу наземних об'єктів. 

ЗАХОПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД - протиправний 

насильницький доступ у приміщення і його зайняття повністю чи частково з 

метою, перешкоджання чи унеможливлений їх використання законним 

власником чи користувачем за функціональним призначенням. Ознаками 

захоплення є: протиправне і незаконне проникнення в будівлі чи споруди; 

якщо це унеможливлює використання їх за функціональним призначенням. 

ЗАХОПЛЕННЯ ВАЖЛИВОГО ДЕРЖАВНОГО ОБ'ЄКТА - раптові 

протиправні дії однієї або декількох осіб, спрямовані на захоплення об'єкта, 

що охороняється, що має важливе значення для забезпечення державного 

управління та місцевого самоврядування, життєдіяльності населення і роботи 

організацій. 

ЗАЯВА – письмове звернення громадян або організацій до керівника 

установи, організації, підприємства, структурного підрозділу з питань 

здійснення особистих прав або захисту інтересів. 454 

ЗБРОЙНИЙ ОПІР – це активна протидія будь-якої особи здійсненню 

працівником охорони своїх службових повноважень, поєднаних із 

застосуванням чи загрозою застосування вогнепальної, холодної зброї, а 

також інших речей і предметів в якості зброї. 

ЗБРОЯ – спеціально виготовлені пристрої, які призначені для 

неодноразового ураження (знищення, ушкодження) цілі у збройній боротьбі, 
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полюванні, спорті та для самооборони. 

ЗВЕДЕННЯ КУРКА АБО УДАРНИКА – процес установлення 

названих деталей ударного механізму на бойовий звід, тобто переміщення їх 

за допомогою затвора або рами затвора до зачеплення з шепталом спускового 

механізму. 

ЗВИЧАЙНА КУЛЯ – куля, яка не має спеціальної дії, призначена для 

ураження відкритої чи розташованої за легкими укриттями живої сили або 

для спортивної стрільби. Такі кулі виготовляються безоболонковими 

(суцільними) для малого калібру або оболонковими для середнього та 

великого калібрів; ведення нарізами здійснюється за рахунок незначної 

деформації корпусу або оболонки. Осердя звичайної кулі може бути 

свинцевим з домішкою сурми або сталевим. 

ЗВИЧНИЙ ВИВИХ – зміщення кісток у зв'язку з наявністю слабких 

місць в капсулі суглоба. 

ЗВОРОТНІЙ МЕХАНІЗМ – механізм, призначений для переміщення 

рухомої системи в крайнє переднє положення. 

ЗЙОМКА – технологічний процес отримання та реєстрації первинної 

метричної, семантичної та топологічної інформації про місцевість, природні 

або штучні об'єкти (ОСТ 68-14-99). 

ЗЙОМКА ОКОМІРНА – топографічна зйомка місцевості, при якій 

виміри виконуються на око або за допомогою найпростіших пристроїв 

(візирної лінійки, компаса або буссолі), що замінюють топографічні прилади. 

ЗІП – запасні частини, інструмент, пристосування, що додаються до 

зброї для її розбирання, збирання, чищення, змащування і незначного 

ремонту. 

ЗЛОЧИНЕЦЬ – це особа, яка визнана судом винною у скоєнні злочину. 

ЗНИЩЕННЯ МАЙНА - це спосіб приведення його у повну 

непридатність до використання за цільовим призначенням, воно перестає 

існувати або повністю втрачає свою цінність. 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВЛАСНИКА (ВОЛОДІЛЕЦЬ) МАЙНА АБО 

ОСОБИ, ЯКУ ОХОРОНЯЮТЬ - згідно договору охорони, ці особи 

зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової 

безпеки і сплачувати суб'єкту охоронної діяльності встановлену плату. 
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ'ЄКТА ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - згідно 

договору охорони, суб'єкт охоронної діяльності зобов'язується забезпечити 

захист особи від протиправних посягань та недоторканість майна, що 

охороняються.  

ЗОВНІШНЯ БАЛІСТИЧНА ТРАЄКТОРІЯ – лінія, за якоюрухається 

центр тяжіння вогнепального снаряда в середовищі польоту після пострілу. 

ЗОНА БІОЛОГІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ – територія або акваторія, в 

межах якої поширені або куди привнесені небезпечні біологічні речовини, 

біологічні засоби ураження людей та тварин або патогенні мікроорганізми, що 

створюють загрозу життю та здоров'ю людей, сільськогосподарських тварин 

та рослин, а також для навколишнього природного середовища. 

ЗОНА ЗАРАЖЕННЯ - територія або акваторія, в межах якої поширені 

або куди привнесені небезпечні хімічні, біологічні або радіоактивні речовини 

в кількостях, що створюють загрозу для людей, сільськогосподарських тварин 

та рослин. 

ЗОНА МОЖЛИВОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ – територія або 

акваторія, на якій існує або не виключена небезпека виникнення надзвичайної 

ситуації. 

ЗОНА НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ – окрема територія, акваторія, де 

сталася надзвичайна ситуація. Кодекс цивільного захисту України від 

02.10.2012 року № 5403-VI 

ЗОНА ТИМЧАСОВОГО ВІДСЕЛЕННЯ – територія, звідки при 

загрозі або в умовах виникнення надзвичайної ситуації евакуюють або 

тимчасово виселяють населення з метою забезпечення його безпеки. 

ЗОНИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА - ділянки території, де в результаті 

господарської або іншої діяльності відбулися глибокі незворотні зміни 

навколишнього природного середовища, що спричинили суттєве погіршення 

здоров'я населення, порушення природної рівноваги, руйнування природних 

екологічних систем, деградацію флори та фауни. 

ЗУПИНКА СЕРЦЯ - це смертельно небезпечна патологія, на усунення 

якої необхідно буквально кілька хвилин, бо настає смерть.  Цей стан також 

відомо як раптова серцева смерть. 

ЗУСТРІЧНЕ КОНВОЮВАННЯ - конвоювання осіб, узятих під варту 

та/або засуджених до позбавлення волі, у спеціальних автомобілях з установ 

виконання покарань до пунктів обміну та назад. 
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І 
ІММОБІЛІЗАЦІЯ - створення нерухомості ушкодженої частини тіла. 

ІМПУЛЬСИВНІСТЬ – особливість поведінки людини (у стійких 

формах –риса характеру), що полягає у схильності діяти за першим 

спонуканням, під впливом зовнішніх обставин чи емоцій.  

ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОЗИМЕТРИ – прилад, який забезпечує 

реєстрацію та збереження інформації про дозу опромінення особи за тривалі 

періоди (місяці та роки). 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА УКРІПЛЕНІСТЬ - сукупність заходів, що 

спрямовані на посилення конструктивних елементів будівель та приміщень, а 

також огородження об’єктів з метою запобігання несанкціонованому 

проникненню в зону, що охороняється. 

ІНІЦІЮЮЧІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ – високочутливі до зовнішньої 

дії; вибух цих речовин детонує бризантні та метальні речовини.  

ІНОЗЕМЕЦЬ - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є 

громадянином (підданим) іншої держави або держав.  

«ІНСТРУКЦІЯ ЇЗ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕНІ З 

ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ» - інструкція, що створена з метою 

запобігання загибелі, поранення або травмування особового складу поліції під 

час поводження з штатною вогнепальною зброєю, затверджена наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2011 року №657. 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА - стан збереження інформаційних 

ресурсів і захищеності законних прав особистості і суспільства в 

інформаційній сфері. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ - визначення секретної інформації й 

організацію комунікацій, що запобігають її витіканню. 

К 
КАЙДАНКИ – пристрій у вигляді двох кілець із замками (браслетів), 

які з’єднані між собою коротким ланцюгом, який використовується органами 

охорони порядку для обмеження свободи дій затриманого, що надягають на 

кисті рук. 

КАЛІБР – величина, що характеризує внутрішній діаметр напрямної 
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частини каналу ствола.  

КАНАЛ СТВОЛА – внутрішня частина ствола від дульного до 

казенного зрізу.  

КАПСАІЦИН – кристалічна порошкоподібна речовина дратівної дії, 

жовто-коричневого кольору, якою споряджаються газові патрони. Під час 

пострілу, за рахунок дії високої температури згоряння метального заряду та 

тиску, трансформується з кристалічного у газоподібний стан. 

КАПСУЛЬ – пристрій (конструктивний елемент патрона, 

снарядатощо), призначений для запалювання основного порохового заряду 

або для порушення детонації розривнихзарядів. 

КАТАСТРОФА – велика за масштабами аварія чи інша подія, що 

призводить до тяжких наслідків; 

КЛІНІЧНА СМЕРТЬ – перехідний патологічний стан організму, що 

проявляється відсутністю зовнішніх ознак життєдіяльності (функції 

центральної нервової системи без настання у них незворотних змін, зокрема у 

тканинах головного мозку. Клінічна смерть зазвичай не перевищує 4–5 хвилин 

і є останньою ланкою термінального стану. Незворотні зміни розвиваються 

насамперед у корі головного мозку. 

«КОНТРОЛЬ» – усна команда, поліцейський повідомляє напарнику 

про готовність зброї і контроль свого сектору. 

КОБУРА – невелика сумка, чохол, футляр для носіння пістолета чи 

револьвера на поясному ремені або під рукою. 

КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ - споруди або засоби для 

груповий захист людей від засобів ураження: фортифікаційні споруди; захисні 

споруди цивільної оборони; герметизовані медичні намети, спеціальні 

автомашини з фільтровентиляційним обладнанням. 

КОЛІМАТОРНИЙ ПРИЦІЛ – тип прицілів, які призначені для 

застосування в тих випадках, коли необхідно мати можливість швидкого 

переміщення голови та очей стрільця, не втрачаючи з поля зору прицільну 

марку та ціль.  

КО́МА (грец. κῶμα — глибокий сон) - патологічний стан організму, що 

характеризується повною втратою свідомості, розладом життєво важливих 

функцій — кровообігу, дихання, обміну речовин, відсутністю рефлексів, 

реакції на подразники. 
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КОМП’ЮТЕРНИЙ РАДІОЗВ’ЯЗОК – двосторонній обмін 

інформацією між комп’ютерами, який дає змогу забезпечити всі зазначені 

види зв’язку, а також передавати комп’ютерні дані.   

КОНВОЮВАННЯ - переміщення (доставляння) осіб, узятих під варту 

та/або засуджених до позбавлення волі, під охороною варти. 

КОНТАКТ/ПРИКРИТТЯ – основа розташування у просторі та 

подальшої взаємодії поліцейських у всіх формах оперативно-службової та 

службово-бойової діяльності Національної поліції. 

КОНТАКТУЮЧИЙ – поліцейський, який здійснює контакт, 

розпочинає та веде бесіду (розмова із підозрюваним; безпосередня перевірка 

документів; оформлення документів; подача команд – вербальних інструкцій 

правопорушнику та оточуючим громадянам; проведення поверхневої 

перевірки, у т.ч. візуальний огляд речей та транспортних засобів; забезпечення 

збору доказів та незмінність їх розташування на місці події; здійснення 

перевірки особи на алкогольне сп’яніння; забезпечення радіозв’язку (за 

домовленістю); забезпечення зберігання зброї та дотримання заходів безпеки 

нарядом поліції; виконує інші дії обумовлені обставинами події, що сталася) 

та завершує контакт. 

КОНТРОЛЬ ЗА НЕСЕННЯМ СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛОМ 

ОХОРОНИ - діяльність ОППО за укладеними договорами, яка забезпечується 

нарядами поліції охорони шляхом застосування комплексу організаційних, 

практичних та інших заходів, з метою контролю (нагляду) за виконанням 

персоналом охорони об’єкта (відомчої та/або іншої належності) обов’язків з 

організації та дотримання установленого замовником в межах певного об’єкта 

та/або території правил внутрішнього розпорядку, режиму переміщення осіб, 

транспортних засобів і майна. 

КОНТРОЛЬ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ - визначення 

ступеня радіоактивного зараження особового складу, військової техніки, 

споруд, продовольства, води з метою проведення їх спеціальної обробки та 

дезактивації матеріальних засобів, місцевості, доріг та споруд. 

КОНТРОЛЬ РАДІОАКТИВНОГО ОПРОМІНЕННЯ – вимірювання 

доз опромінення для визначення рівня радіоактивного ураження особового 

складу. Поділяється на груповий (для оцінки боєздатності особового складу) 

та індивідуальний (для первинної діагностики радіаційних уражень 

опромінених осіб на етапі медичної евакуації). 
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КОНТРОЛЬНИЙ ПОСТ - прикордонний наряд у складі трьох та 

більше прикордонників, який призначається для виявлення і затримання 

правопорушників. 

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНИЙ ПУНКТ - стаціонарний пост, на 

якому наряд поліції охорони забезпечує встановлений замовником послуг 

охорони пропускний та/або внутрішньооб’єктовий режим. Наряд  поліції, що 

виставляється для забезпечення пропускного режиму або обмеження руху 

транспортних засобів та пішоходів у певному районі (місцевості) під час 

проведення масових заходів, виникнення стихійних лих, епідемій, епізоотій та 

інших надзвичайних ситуаціях. 

КООРДИНАТИ - величини, що визначають положення точки на 

площині або в просторі щодо напрямків і площин, прийнятих як вихідні в 

даній системі координат. 

КООРДИНАЦІЯ ДІЙ – процес розподілу дій поліцейських у часі та 

певній території, забезпечення взаємодії нарядів (служб) з метою виконання 

поставлених завдань під час несення служби. 

КОРД (абр. від Корпус оперативно-раптової дії) – підрозділ 

Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є 

настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил 

оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Група «А» 

займається спеціальними штурмовими діями в особливих ситуаціях. Група 

«В» забезпечує захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 

КОРЕСПОНДЕНТ – користувач, за яким закріплено радіостанцію та 

позивний.101 

КОРОТКОСТВОЛЬНА ВОГНЕПАЛЬНА СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ – 

стрілецька зброя з довжиною ствола до 160 мм. 

КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА - це діяльність, що спрямована на 

досягнення взаємоузгоджених корпоративних інтересів шляхом ефективного 

використання наявних ресурсів та захисту від негативної дії загроз, що 

уможливлює формування безпечних умов для стійкого розвитку 

підприємства. 

КОРПУС ГІЛЬЗИ – частина гільзи від схилу гільзи або, якщо його 

немає, від зрізу гільзи до проточки гільзи чи фланця гільзи. Для патрона з 

неметалевою гільзою – частина гільзи від зрізу гільзи до основи гільзи. 

КРУГЛИЙ МАГАЗИН – магазин стрілецької зброї, в якій патрони при 
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подачі переміщаються по колу. 

КУЛЯ – метальний елемент, призначений для стрільби з бойової, 

мисливської, спортивної або інших видів стрілецької зброї, що викидається з 

каналу ствола так, що через поперечний перетин каналу ствола при пострілі 

проходить тільки один такий елемент. 

КУЛЬТУРА МОВИ – невід'ємна якість естетичної культури, спосіб 

вираження думки, засіб спілкування між людьми, форма вираження характеру 

ставлення людей один до одного. 

КУПЧАСТІСТЬ СТРІЛЬБИ – ступінь групування пробоїн навколо 

середньої точки влучення при правильному виконанні прийомів стрільби в 

конкретних умовах (бойових, навчальних, спортивних); залежить не тільки від 

зброї, але і від ступеня підготовленості стрілка і його уміння володіти зброєю. 

КУРВІМЕТР – прилад для вимірювання кривих ліній на картах та 

планах. 

КУРОК – деталь куркового та курково-ударникового ударного 

механізму стрілецької зброї, що передає енергію пружини безпосередньо 

капсулю-запалювачу або ж ударнику чи бійку.  

Л 
ЛАЗЕРНИЙ ПРИЦІЛ (ЦІЛЕПОКАЖЧИК) – пристрій, який створює 

лазерний промінь невеликої потужності, що направляється у бік 

супротивника і створює світлову мітку в точці передбачуваного влучення.  

ЛЕГЕНДА КАРТ – система використаних на карті умовних позначень 

та текстових пояснень до них. 

ЛЕГКИЙ ТАКТИЛЬНИЙ КОНТАКТ - техніка, яка спонукає суб’єкта 

виконувати вербальні команди за допомогою дотиків до суб’єкта. 

ЛЕГКОПЕРЕСІЧЕНА МІСЦЕВІСТЬ – місцевість з незначною 

кількістю природних перешкод, які легко здолати бойовою та іншою технікою 

у будь-якому напрямку. Рельєф місцевості, зазвичай, рівнинний, рідше 

горбкуватий; природні перешкоди такої місцевості займають менше 10 % від 

усієї площі. 

ЛІНІЙНІ УМОВНІ ЗНАКИ – знаки, які застосовуються при 

зображення об'єктів лінійного характеру (доріг, ліній електропередач тощо), і 

які за довжиною є масштабними, а по ширині можуть бути і позамасштабними. 
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ЛІНІЯ ПІДНЕСЕННЯ – пряма, що є продовженням осі каналу ствола, 

наведеної зброї перед пострілом. 

ЛІНІЯ ПРИЦІЛЮВАННЯ – пряма, проведена від ока стрільця через 

середину прорізу на рівні гривки прицілу або через центр діоптра та через 

вершину мушки чи центр отвору круглої мушки в точку прицілювання. 

ЛІНІЯ СХИЛЕННЯ – пряма, що є продовженням осі каналу ствола, 

наведеної в точку, розташовану нижче ніж горизонт зброї. 

ЛІНІЯ ЦІЛІ – пряма, що сполучає точку вильоту з точкою цілі. 

ЛІСИСТА МІСЦЕВІСТЬ - місцевість, понад 50% площі якої зайнято 

лісами. Залежно від породи дерев ліс ділиться на хвойний (ялина, сосна, 

модрина і т.д.), листяний (береза, осика, дуб тощо) і змішаний. 

ЛІЦЕНЗІАТ  (власник ліцензії) - юридична особа, що надає охоронні 

послуги на договірних засадах, якій орган ліцензування видав відповідну 

ліцензію. 

ЛІЦЕНЗІЯ - документ, що засвідчує право ліцензіата на здійснення 

зазначеного в ньому виду охоронної діяльності на договірних засадах 

протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням 

ліцензійних умов. 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - видача, 

переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання 

ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та 

ліцензійного реєстру, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача 

розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, що здійснюється 

державним органом управління - Департаментом Державної служби охорони 

Міністерства внутрішніх справ України. 

ЛОКАЛЬНА НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ – ситуація, наслідки якої 

виходять межі об'єкта. 

М 
МАЛИЙ КАЛІБР – калібр стрілецької нарізної зброї до 6,5 мм. 

МАЛОКАЛІБЕРНА ЗБРОЯ – зброя малого калібру. 

МАНЕВР – організоване пересування військ у ході бою з метою заняття 

вигідного положення по відношенню до супротивника та створення 
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необхідного угруповання сил і засобів, а також перенесення або 

перенацілювання ударів та вогню для найбільш ефективної поразки 

супротивника. 

МАНЕРА СПІЛКУВАННЯ – це спілкування правоохоронця з 

правопорушником (особою), яке визначається тоном спілкування (спокійний, 

владний, улесливий, схвильований тощо) та дистанцією в спілкуванні 

(інтимна, особиста, соціальна, публічна тощо). 

МАНЖЕТА – герметизуючий ущільнювач (в пневматиці найчастіше 

МАРШРУТ ОХОРОНИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ 

МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ - забезпечення мобільним нарядом заходів 

охорони шляхом супроводження мобільних об’єктів охорони під час їх 

перевезення автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом 

(вантажів, валютних та інших цінностей, підакцизних товарів, небезпечних 

вантажів) або технічного спостереження за їх рухом з реагуванням на 

тривожні сповіщення (сповіщення про тривогу), відомості про вид та маршрут 

(кілометраж) руху яких відображені в дислокації; 

МАРШРУТ ОХОРОНИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА - забезпечення заходів охорони шляхом 

патрулювання мобільним нарядом (об’їзд та/або обхід) території об’єкта 

(внутрішніх або прилеглих ділянок місцевості, периметра з внутрішньої та/або 

зовнішньої сторони) відповідно до попередньо визначених маршруту та 

графіка руху, позначених на плані-схемі та в дислокації. 

МАРШРУТ ОХОРОНИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ - забезпечення мобільним нарядом заходів охорони 

шляхом забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (делегацій, 

туристичних груп) під час їх пересування пішим порядком, автомобільним, 

залізничним, водним та повітряним транспортом, відомості про вид охорони 

та маршрут руху яких відображено в дислокації. 

МАРШРУТ РУХУ - схема пересування наряду правоохоронців 

охорони між окремими пунктами (точками, ділянками) для виконання заходів 

охорони за встановленим графіком руху або без нього; 

МАСКУВАННЯ - вид бойового забезпечення, що включає комплекс 

заходів щодо введення супротивника в оману щодо наявності та розташування 

військ (сил), об'єктів (цілей), їх стану, боєздатності, дій, а також планів 

командування. 
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МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ - тяжкий злочин проти громадської 

безпеки, що чиниться у формі насильства, погромів, підпалів, знищення майна, 

застосування вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв, 

а також надання збройного опору представникам влади. 

МАСОВІ ЗАХОДИ – організовані дії великих мас людей, що 

проведяться з метою реалізації їх політичних, духовних, фізичних та інших 

прав і свобод. 

МАСШТАБ – відношення довжини лінії на карті до дійсної довжини, 

що зображується на місцевості. Масштаб карти показує, у скільки разів 

довжина лінії на карті менша за відповідну їй довжину на місцевості. 

Виражається у вигляді відношення двох чисел (наприклад, 1:25; 1:100). 

МАТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ - кошти, які необхідні органам та установам 

МВС для організації оперативно-службової діяльності: боєприпаси, пальне, 

продовольство, озброєння та техніка всіх видів. 

МЕТА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ – це 

відпрацювання й втілення у практику поліції та внутрішніх військ типових 

засобів, методів і прийомів бойових дій особового складу, підрозділів в 

екстремальних ситуаціях. 

МЕХАНІЗМ ПЕРЕЗАРЯДЖАННЯ – механізм стрілецької зброї, що 

забезпечує її перезарядження без здійснення пострілу.  

МЕХАНІЧНА ТРАВМА - це раптове ушкодження, яке 

характеризується впливом на організм зовнішнього фактора (механічної 

сили).  В результаті відбувається порушення цілісності тканин, органів і їх 

функцій. 

МЕХАНІЧНИЙ ПРИЦІЛ – прицільне пристосування стрілецької 

зброї, що складається з переднього і заднього візирів – мушки та цілика. 

МЕХАНІЧНИЙ СПОСІБ ПІДРИВАННЯ – підрив зарядів вибухової 

речовини шляхом механічного впливу на них. 

МІ́МІКА (від грец. mιmικός – наслідування) – рухи м'язів обличчя 

людини як відображення її внутрішніх психічних процесів, зокрема емоції 

(радість, здивування, захоплення, неспокій, страх, смуток, гнів тощо). 

МІНІМУМ МОЖЛИВОСТІ СПРИЧИНЕННЯ ШКОДИ – це така 

мінімальна шкода, без якої виконання покладених на поліцію завдань є 

неможливим. 
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МІРАЖ – явище, що виникає за інтенсивної стрільби, коли над 

розжареними стволами утворюються помітні висхідні потоки розрядженого 

повітря.  

МІСТКІСТЬ МАГАЗИНУ – максимальна кількість патронів, на яку 

розраховано конструкцію магазину. 

МІСЦЕВІ ПРЕДМЕТИ – розташовані на земній поверхні об'єкти як 

природного (ліси, річки та інших., крім елементів рельєфу), і штучного 

(населені пункти, окремі будівлі, дороги та інших.) походження; 

зображуються на топографічних картах відповідними умовними знаками. 

МІСЦЕВІСТЬ - певна ділянка земної поверхні з усіма її елементами 

(рельєф, населені пункти, дорожня мережа, гідрографія, рослинний покрив і 

грунт), на якій належить виконувати оперативно-службове або бойове 

завдання, успішне вирішення якого багато в чому залежить від хорошого 

знання цієї ділянки як однієї з елементів оперативної обстановки.  

МНОЖИННІ ТРАВМИ - пошкодження декількох органів або 

декількох сегментів кінцівок, тобто є одночасні переломи двох і більше 

сегментів або відділів опорно-рухового апарату. 

МОБІЛЬНИЙ НАРЯД - рухомий наряд поліції охорони, який з 

використанням службового чи іншого транспорту або в пішому порядку 

забезпечує заходи охорони за попередньо визначеним маршрутом. 

МОБІЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ - рухоме майно, що перебуває у 

власності юридичних або фізичних осіб, відносно якого під час його 

переміщення чи стоянки нарядом поліції охорони вживаються заходи 

охорони. 

МОВНИЙ ОПІР – невиконання, заперечення, ігнорування вербальних 

вимог, команд поліцейського (рівень використання поліцейським сили, який 

не включає фізичного контакту з особою та полягає у висловленні 

поліцейським законних вимог, повноважних рекомендацій, використовуючи 

лише силу та енергію свого голосу).  Про Національну поліцію: Закон України 

від 02.07.2015 № 580-VIII, ст.43, 44  

МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ – допоміжний наочний засіб, 

який допомагає поліцейському уявити собі всю ситуацію і пояснити, чому 

були застосовані саме ці заходи втручання; допоміжний навчальний засіб, 

який може допомогти під час навчання поліцейського; допоміжний засіб для 
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обґрунтування дій: дуже важливо використовувати цей засіб для заохочення 

та вдосконалення навичок правильного обґрунтування дій. 

МОЖЛИВА ЗБРОЯ – огляд співрозмовника та місце навколо 

правоохоронця (Вас) на предмет наявності предметів, які можна використати 

для нанесення Вам ушкоджень; 

МУШКА – деталь механічного прицільного пристрою стрілецької зброї 

у вигляді циліндрика або кільця. Розміщується на дульній частині ствола та 

призначена для надання правильного положення стволу стрілецької зброї при 

його наведенні на ціль. 

Н 
НАВЕДЕННЯ – надання стволу зброї (вручну або за допомогою 

механізмів) положення в просторі, потрібного для виконання стрільби. 

НАВЧАЛЬНА ЗБРОЯ – зброя, яка спеціально приведена в 

непридатний до стрільби стан, призначена для вивчення її будови та навчання 

правилам поводження зі зброєю (розбирання та складання, заряджання та 

розрядження, виконання стройових прийомів зі зброєю).  

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ - це обстановка на окремій території чи 

суб‘єкті господарювання на ній або водному об‘єкті, яка характеризується 

порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена 

катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, 

епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, 

що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров‘ю 

населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних 

матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на 

такій території чи об‘єкті, провадження на ній господарської діяльності. 

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН – це особливий правовий режим, який 

вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або 

конституційному ладові держави.  

НАДМІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ – застосування сили більш 

високого рівня, ніж це об’єктивно виправдано за певних обставин, або 

продовження застосування сили після того, як суб’єкт був арештований або 

нейтралізований іншим чином. 

НАПАД – раптові протиправні дії однієї чи кількох осіб, які 

виражаються у вторгненні, тобто відкритому проникненні в приміщення 
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всупереч встановленому режиму роботи об’єкта, діючим правилам 

пропускного режиму, вимогам посадових осіб або волі осіб, які в цих 

приміщеннях проживають і загрожують життю та здоров'ю потерпілого.. А 

також насильницькі дії, не пов’язані із вторгненням у приміщення, але 

спрямовані на його пошкодження або знищення. 

НАПРЯМОК ПОСТРІЛУ – положення площини траєкторії польоту 

снаряда (кулі) в просторі відносно сторін світу або яких-небудь орієнтирів на 

місці події. 

НАРІЗ – спеціальні канавки на внутрішній поверхні каналу ствола, 

виконані за гвинтовою лінією і призначені для надання снаряду (кулі) 

обертального руху для забезпечення його стійкого польоту на траєкторії. 

НАРІЗКА СЕКТОРІВ – певна дія, при якій простір ділиться на багато 

різних частин для подальшого безпечного та ретельного огляду. 

НАРІЗНА ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ – стрілецька зброя, що має ствол 

або стволи тільки з нарізними каналами. 

НАРІЗНИЙ СТВОЛ – ствол стрілецької зброї, у якому напрямна 

частина каналу ствола має нарізи, які надають кулі обертального руху. 

НАРЯД ПОЛІЦІЇ ДЛЯ СУПРОВОДЖЕННЯ ПОЇЗДА, СУДНА, 

ЛІТАКА – група співробітників поліції, створювана для підтримки 

громадського порядку та забезпечення безпеки, попередження та припинення 

правопорушень у дорозі на цих транспортних засобах. 

НАРЯД ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ - персонал поліції охорони, який під час 

несення служби виконує покладені на нього обов’язки. 

НАСТУП – основний вид бою. Його різновидом є зустрічний бій, коли 

обидві сторони прагнуть вирішити поставлені завдання наступаючи. 

НАТОВП – це безструктурне скупчення людей, позбавлених ясно 

усвідомленої спільності цілей, але пов‘язаних між собою подібністю 

емоційного стану і загальним об‘єктом уваги. 

НЕБЕЗПЕКА – це стрес фактор, який відображає усвідомлення 

поліцейським тієї обставини, що поведінка правопорушників, дія стихійних 

сил природи, аварія чи катастрофа можуть заподіяти йому фізичну чи 

психологічну шкоду. 

НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА – це ділянка у просторі, щодо якої у 

поліцейського є підозра про загрозу здоров’я чи життю. 
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НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН ЛЮДИНИ – раптове погіршення фізичного 

або психічного здо-ров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю 

та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, 

травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин. 

Недоторканний запас продовольства видається особовому складу за 

нормами сухого пайку. 

НЕЗАКОННЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ – зберігання 

(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин чи 

вибухових пристроїв розуміють умисні дії, які полягають у володінні 

(незалежно від тривалості в часі) без відповідного дозволу або із 

простроченням його дії будь-яким із зазначених предметів, що знаходяться не 

при особі, а в обраному нею місці.  

НЕЙРОТИЗМ/ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ – риса особистості, яка 

характеризується підвищеною збуджуваністю, імпульсивністю та 

тривожністю. Протилежний полюс нейротизму – емоційна стійкість.  

НЕКРОЗ (грец. Necrosis-омертвіння) - незворотне припинення 

життєдіяльності  тканини чи частини тіла живого організму.   

НЕПОВНЕ РОЗБИРАННЯ – від’єднання від стрілецької зброї 

окремих одиниць і деталей, що виконується, зазвичай, без застосування 

інструменту та пристосування для чищення та змащення стрілецької зброї. 

НЕПРЯМИЙ (ЗАКРИТИЙ) МАСАЖ СЕРЦЯ, або компресія грудної 

клітки – це стиснення м'язів серця між грудиною і хребтом з метою підтримки 

кровообігу людини при зупинці серця. 

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ (неадаптивна поведінка, 

дезорганізація) – нездатність концентрувати увагу на головному, порушення 

впорядкованості психічних процесів, непослідовність і неточність виконання 

дій, ігнорування минулого професійного досвіду, стереотипне повторення 

певних дій при відсутності такої необхідності, покваплива і сумбурна 

поведінка або ж загальмованість, заціпеніння.с8 Шинкаренко І. О.  

Психологічні рекомендації працівнику Національної поліції 

НОСІННЯ (НАЗАКОННЕ) ХОЛОДНОЇ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ 

ЗБРОЇ —носіння (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв є умисними, вчиненими без 

передбаченого законом дозволу діями щодо їх переміщення, транспортування 
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особою безпосередньо при собі (в руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, 

транспортному засобі тощо). 

О 
ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ - зазначені в дислокації об’єкта охорони фізичні 

особи, особливо важливі об'єкти, визначені нормативно-правовими актами, 

інші об'єкти (будівлі, споруди, прилеглі до них території та акваторії), 

трубопроводи, транспортні засоби, валютні цінності, цінні папери, інше 

рухоме і нерухоме майно фізичних осіб та суб’єктів різних форм власності, 

квартири, публічна безпека і порядок на окремо визначених територіях, 

будівлях, спорудах, відносно яких нарядами поліції охорони здійснюються 

заходи охорони та інші, не заборонені законодавством України, превентивні 

дії. 

ОБ’ЄКТИ ПІДВИЩЕНОГО КРИМІНОГЕННОГО РИЗИКУ - 

об’єкти реальної загрози злочинних посягань, внаслідок яких за певних 

обставин може створитися загроза життю і здоров’ю людей, матеріальним та 

культурним цінностям. 

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА – це сукупність зовнішніх ознак 

адміністративного та кримінального правопорушення.321 Тактико-спеціальна 

підготовка працівників Національної поліції: навч. посібник / О. І. Тьорло, Ю. 

Р. Йосипів, В. М. Синенький та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 480 с. 

ОБ’ЄКТИВНО ВИПРАВДАНА СИЛА – поліцейський захід, коли 

шкода, яка заподіяна під час його застосування охоронюваним законом правам 

і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, 

для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди. 

ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ - фізичні особи (крім посадових осіб органів 

державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров'я 

здійснюються відповідно до окремих нормативних-правових актів), майно 

фізичних та юридичних осіб. 

ОБСЕРВАЦІЯ - заходи, спрямовані на своєчасне виявлення та ізоляцію 

хворих на ціль попередження поширення епідемічних захворювань. 

ОБСТАНОВКА (спец.) – сукупність чинників та умов, у яких 

здійснюється підготовка та проведення спеціальної операції. 

ОБСТЕЖЕННЯ – прийом, який здійснюється в обов‘язковому порядку 

перед проведенням, у перервах і після закінчення масового заходу (перевірка 
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трибуни і приміщення, які знаходяться під ними з метою виявлення й усунення 

недоліків, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників і глядачів, 

а також виявлення радіоактивних, вибухових, отрутних та інших речовин і 

предметів). 

ОБХІДНИЙ (РУХОМИЙ) ПОСТ ОХОРОНИ - пост, на якому 

нарядом поліції охорони здійснюється охорона одного або декількох об’єктів 

шляхом їх обходу (пішого патрулювання), коли довжина обходу становить від 

150 до 1500 метрів. 

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ - це слідча дія, яка має на меті безпосереднє 

сприйняття, дослідження обстановки на місці події, виявлення, фіксацію та 

вилучення різних речових доказів, з`ясування характеру події, що відбулася, 

встановлення особи злочинця та мотивів скоєння злочину. 

ОГОЛЕННЯ ЗБРОЇ – це таке положення зброї, коли вона знаходиться 

в руці співробітника поліції і її бачать оточуючі. 

ОДИНОЧНА СТРІЛЬБА – окремі постріли, проведені через різні 

(залежно від бажання стрілка) проміжки часу при якій для здійснення кожного 

пострілу необхідна дія стрілка на спускову деталь. 

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК - зв’язок, який включає передавання та 

прийом радіограм, коротких повідомлень, сигналів, команд і проведення 

радіопереговорів посадовими особами. 

ОПЕРАТИВНИЙ ЧАС - умовний час (дата, години, хвилини) занять зі 

службово-бойової підготовки (командно-штабні, оперативно-тактичні, 

тактико-спеціальні навчання, штабні тренування, групові вправи тощо). 

ОПИТУВАННЯ (відбір пояснень) – це спосіб отримання інформації 

про обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному проваджені, а 

також у справі про адміністративне правопорушення.266 

ОПИТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ - превентивний 

поліцейській заход, який допускається тільки за участю батьків (одного з них), 

іншого законного представника або педагога і проводиться у випадку, якщо 

існує достатньо підстав вважати, що дана особа володіє інформацією, 

необхідною для виконання поліцейських повноважень. 

ОПИТУВАННЯ ОСІБ - превентивний поліцейській захід (ст. 33 ЗУ 

"Про Національну поліцію"), який проводиться у випадку, якщо існує 

достатньо підстав вважати, що дана особа володіє інформацією, необхідною 

для виконання поліцейських повноважень. 
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ОПІК – пошкодження тканин, що виникає під дією високої 

температури, електричного струму, кислот, лугів, іонізуючого 

випромінювання.  Відповідно розрізняють термічні, електричні, хімічні і 

променеві опіки. 

ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ – попередження людей про небезпеку, 

що насувається, стихійне лихо, аварію або катастрофу. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ - відпрацьовування процедур і режимів, 

що виключають нанесення збитку фірмі шляхом розкрадань власності, 

технологій, інформації тощо. 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ - це дії, спрямовані на 

підшукування і підготовку осіб для участі в масових заворушеннях, а також 

керівництво натовпом, підбурювання до вчинення дій, які являють собою 

масові заворушення, провокаційні дії, вчинені з метою викликати відповідну 

поведінку великих груп людей. 

ОСІЧКА – затримка, спричинена незапалюванням порохового заряду 

через несправність зброї або патрона. 

ОСНОВНІ ВИДИ НАРЯДІВ ПП, що залучаються до несення служби 

із забезпечення правопорядку є:  

1) піші та автомобільні патрулі; 

2) ланцюжки; 

3) пропускні (фільтраційні) пункти;  

4) пости регулювання дорожнього руху; 5) групи супроводження; 6) 

пости спостереження. 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СИТУАЦІЇ: 

– розташування у просторі (допомагає бачити і чути те, що 

відбувається); 

– поза (показує впевненість та увагу до ситуації); 

– спостерігати (допомагає робити висновки на основі зовнішнього 

вигляду, поведінки та сигналів внутрішнього стану); 

– слухати (допомагає помічати ключові слова та настрій). 

ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА - особа, яку жодна держава відповідно 

до свого законодавства не вважає своїм громадянином.  
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ОСОБИСТИЙ ОБШУК / ОБШУК ОСОБИ – захід, який 

застосовується до особи, затриманої через підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення або особи, яка бере участь у проведенні обшуку житла або 

іншого володіння особи.230 

ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД І ОГЛЯД ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ - види 

огляду, які можуть здійснювати не тільки органи поліції, а багато інших 

державних органів, крім того, для їх проведення необхідні наступні підстави: 

якщо особа вчинила адміністративне правопорушення; якщо особа затримана 

в установленому порядку за вчинення такого порушення; якщо на людині (її 

тілі, одязі, речах, транспортному засобі) є ознаки, що характерні для 

правопорушення; якщо є відповідне орієнтування (як правило, це стосується 

транспортного засобу, номерні знаки яких є в базах розшуку транспортного 

засобу, які були зафіксовані при скоєнні адміністративних порушень, 

наприклад, дорожня камера зафіксувала автомобіль, яким перевищено 

швидкість або ж, якщо орієнтування на людину, то цього також має бути 

підтвердження - наприклад, фіксація камерою людини при здійсненні 

адміністративного порушення). 

ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД І ОГЛЯД РЕЧЕЙ ОСОБИ – захід до особи, 

яка вчинила адміністративне правопорушення на наявність забронених речей 

тощо (огляд перед приміщенням до кімнати для затриманих і доставлених 

(КЗД). 

ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИЙ ОБ’ЄКТ - об’єкт незалежно від форми 

власності та управління, що має стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави, забезпечує стале функціонування життєдіяльності 

населення, руйнація або пошкодження якого призведе до людських жертв, 

техногенних катастроф, порушення транспортної та енергетичної систем, 

втрати історико-культурної спадщини держави, матеріальних збитків (шкоди) 

в особливо великому розмірі. 

ОХОРОНА – комплекс військових, режимних, інженерно-технічних та 

інших заходів, що проводяться силами та засобами підрозділу з метою 

забезпечення безпеки об'єктів. 

ОХОРОНА МАЙНА - особливий вид діяльності з організації та 

практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення схоронності, 

цілісності визначених володільцем та належних йому будівель, споруд, 

територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних 

паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою відвернення та/або 
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недопущення безпосередніх протиправних посягань щодо нього, припинення 

несанкціонованого володільцем доступу до нього для збереження його 

фізичного стану і забезпечення здійснення володільцем цього майна всіх 

належних йому повноважень щодо нього. 

ОХОРОНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - особливий вид діяльності з організації 

та практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення особистої 

безпеки індивідуально визначеної фізичної особи шляхом відвернення та/або 

недопущення негативного безпосереднього впливу факторів протиправного та 

іншого характеру на стан її життя та здоров'я. 

ОХОРОННА  ДІЯЛЬНІСТЬ - здійснення заходів щодо забезпечення 

охорони фізичної особи або майна на умовах та в порядку, передбаченому 

Законом України від 31.01.2008 № 1464. 

ОХОРОНЦІ - працівники суб'єкта охоронної діяльності, які за 

функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції з охорони 

фізичних осіб відповідно до свого кваліфікаційного рівня. 

П 
ПАГОРБИСТА МІСЦЕВІСТЬ – місцевість, що характеризується 

наявністю пагорбів та поглиблень, що мають підйоми та спуски крутістю 2–5 

град., а також віддалення один від одного пагорбів на 5–7 км. Обмежує 

швидкість руху більшості видів транспортних засобів та бойової техніки. 

ПАЛЬПАЦІЯ (лат. Palpatio - «обмацування») - фізичний метод 

медичної діагностики, що проводиться шляхом обмацування тіла пацієнта. 

ПАЛЬЦЕВІ НАРУЧНИКИ – пристрій, який одягаються на великі 

пальці рук порушника, позбавляючи можливості відкрити звичайні наручники 

підручними засобами. 

ПАНІКА В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ - некеровані дії великої 

маси людей, що знаходяться в одному місці, які раптово зазнали сильної 

реальної або уявної небезпеки і які виявляються в бажанні негайно покинути 

це місце. 

ПАРОЛЬ - умовне слово, яке служить засобом переконання для наряду 

поліції охорони (чергової зміни, начальника варти або особи, яка прибула з 

метою перевірки служби чи за тривожним сповіщенням), у тому, що чергова 

зміна, яка прибула (варта чи інша уповноважена особа), справді призначена з 

цією метою. 
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ПАСИВНИЙ ОПІР - найнижчий та фактично перший фізичний опір 

поліцейському, який виражається у відсутності рухів, тобто особа вдає з себе 

«пасивну вагу», при цьому особа не має наміру та не намагається атакувати, 

ударити або травмувати поліцейського (наприклад, мирний сидячий страйк). 

ПАСИВНА НЕПОКОРА - суб’єкт визнає повноваження працівника 

поліції і виконує його законні вимоги. 

ПАСПОРТ – документ, що є офіційним посвідченням особи і видом на 

проживання. 

ПАСПОРТНА СИСТЕМА – порядок регулювання обліку і 

переміщення населення по країні. 455 

ПАСПОРТНИЙ ДОКУМЕНТ - національний паспорт або документ, 

який його замінює. 

ПАТРОН – пристрій одноразової дії, призначений для стрільби зі 

стрілецької зброї. Патрони поділяються на бойові (в тому числі спеціальні), 

мисливські (спортивні), небойового призначення (навчальні, холості, для 

випробовування зброї, для монтажних інструментів, газові, споряджені 

еластичною кулею (несмертельної дії) тощо). 

ПАТРОНИ НЕБОЙОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – навчальні, 

тренувальні, випробувальні, холості, патрони для монтажних пристроїв та 

інструментів, газові (газо-шумові, шротові). 

ПАТРУЛЬ – рухома группа, яка складається з двох або декількох 

співробітників поліції та виконує покладені на нього обов'язки на маршруті 

патрулювання. 

ПАТРУЛЬНА ГРУПА – наряд у складі двох або більше патрулів під 

єдиним керівництвом. 

«ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ» : 

1.  Вид роботи службових нарядів поліції з охорони публічного порядку 

і боротьби зі злочинністю на вулицях, об‘єктах транспорту, у публічних 

місцях. 

2. Система органів і підрозділів, а також сили залучені до спільного 

виконання конкретно визначеного завдання із забезпечення публічного 

порядку і безпеки.  

«ПЕРЕВИЩЕННЯ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ 

ЗЛОЧИНЦЯ» - відповідно до ч.2 ст.38 КК України такими визнається умисне 
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заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. 

ПАТРУЛЬНА СЛУЖБА – це діяльність спеціальних нарядів ПП з 

охорони публічного порядку, безпеки і боротьби з правопорушеннями на 

вулицях, площах, у парках, на транспортних магістралях, портах, в аеропортах 

та інших публічних місцях, а також під час проведення масових заходів, 

ліквідації наслідків аварії, катастрофи, стихійного лиха.  

ПЕДАГОГІЧНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОНЦЯ – індивідуальні бесіди, наставництво, аналіз 

виконання оперативно-службових завдань з позиції дотримання особистої 

безпеки; навчання операційно-тактичним і психологічним прийомам 

безпечної поведінки у різноманітних ситуаціях.  

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ - дослідження паспортних та інших 

документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства в обсязі, 

необхідному для визначення законних підстав для перетинання ними 

охороняємого обєкту (чи державного кордону). 

ПЕРЕДАЧА (НЕЗАКОННА) – передача вогнепальної зброї (крім 

гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або 

вибухових пристроїв слід розуміти надання цих предметів іншій особі у 

володіння, для тимчасового зберігання чи використання за цільовим 

призначенням без передбаченого законом дозволу. Література: Вісник 

Верховного Суду України, No 4 (32), 2002 р. 

ПЕРЕЗАРЯДЖАННЯ – сукупність процесів, що відбуваються у 

стрілецькій зброї для підготовки її до наступного пострілу.  

ПЕРЕЛОМ - порушення цілісності кістки при раптовому впливі сили, 

яка перевершує пружність кісткової тканини і прикладеної як безпосередньо в 

місці пошкодження, так і далеко від нього. 

ПЕРЕСУВАННЯ КОРИДОРАМИ – рух, який здійснюється 

правоохоронцями уздовж стін у готовності до ведення вогню, де 

спостереження здійснюється «прямо» і «хрест–навхрест». 

ПЕРЕСУВАННЯ МІЖПОВЕРХОВИМИ СХОДАМИ - рух, який 

здійснюється правоохоронцями по сходах: переконавшись у безпечності 

першого прольоту, починайте зачищати ділянки, розташовані вище, 

просуваючись обличчям уперед. 

ПЕРІОД ПОСТРІЛУ – час від моменту розбиття капсуля-запалювача 
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до моменту закінчення дії порохових газів на елемент, що метається. 

ПЕРСОНАЛ ОХОРОНИ - це працівники, які перебувають у трудових 

відносинах з власником або уповноваженим ним органом - суб'єктом 

охоронної діяльності, обіймаючи посади, безпосередньо пов'язані з 

організацією та здійсненням охорони, а саме головні фахівці, охоронники та 

охоронці, які відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам встановленим 

Законом «Про охоронну діяльність». 

ПЕРСОНАЛ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ - поліцейські та працівники поліції 

охорони (основні виконавці), які безпосередньо задіяні для виконання заходів 

охорони за укладеними договорами. 

ПЕРЦЕПЦІЯ – це пізнавальна функція психіки, що формує 

індивідуальне сприйняття світу, що дозволяє сприйняття і пізнання людьми 

одне одного у процесі спілкування. 

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА (ПМД) - комплекс екстрених 

медичних заходів, що проводяться раптово хворому або постраждалому на 

місці події і в період доставки його до медичного закладу. 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ – дії поліцейських, направлені на припинення 

правопорушень, надання необхідної допомоги, вжиття заходів для затримання 

правопорушника «по гарячим слідам». Після прибуття на місце події 

поліцейські повинні з’ясувати наступну інформацію відносно 

правопорушення: що сталось; коли сталось; де сталось; яким чином було 

здійснено правопорушення; дані про потерпілих; наявність свідків. На місці 

вчиненого правопорушення потрібно також забезпечити збереження 

обстановки в тому вигляді, якою вона була після прибуття поліцейських, 

забезпечити збереження речових доказів у відповідності до вимог ст. 237 

Кримінального процесуального кодексу України. 

ПІДГОТОВКА СИЛ ТА ЗАСОБІВ - комплекс заходів, що забезпечує 

своєчасну готовність сил та засобів до виконання службово-бойових завдань. 

ПІДПАЛ - це спосіб знищення або пошкодження майна вогнем, якщо 

при цьому існувала загроза життю та здоров'ю людей або загроза заподіяння 

значних матеріальних збитків. 

ПІДСТАВА ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ – сукупність певних чинників, які 

уповноважують поліцейського за зупинку особи або транспортного засобу. 

ПІДХІД ДО БУДІВЛІ – фізичне скорочення дистанції до найближчої 

точки будівлі. 
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ПІРАМІДА СИЛИ – спосіб оцінки методу застосування сили від най- 

меншого до найбільшого значення або навпаки. 

ПІСТОЛЕТ – ручна індивідуальна короткоствольна стрілецька зброя 

ближнього бою або ж сигнальна система, конструктивно призначена для 

утримання та керування під час стрільби однією рукою. 

«ПРАВОРУЧ», «ЛІВОРУЧ», «ЗВЕРХУ», «ЗНИЗУ», «З ТИЛУ» – 

сигнал партнеру про те, звідки йому загрожує небезпека. 

ПІШІ ТА АВТОМОБІЛЬНІ ПАТРУЛІ - безпосередньо перебувають 

біля місця (у місці) події – на маршруті (квадраті) патрулювання. Не 

залишають місце несення служби до закінчення зміни. Діють у постійній 

взаємодії з територіальними органами поліції. Уживають заходів щодо 

затримання правопорушників. 

ПЛАН-СХЕМА - документальне визначення на схемі шляхом 

відображення виду зверху ділянки території та/або горизонтального розрізу 

(поверхового плану) будівлі (споруди) з відображенням їх характеристик і 

особливостей, меж (периметра, окремих приміщень), що підлягають охороні, 

з умовними позначеннями територій (місць) відповідальності, захисту і 

блокування технічними засобами, розташування контрольно-пропускних 

пунктів (входу/виходу фізичних осіб, в’їзду/виїзду транспортних засобів), 

постової мережі та безпечних маршрутів руху (у випадках застосування - 

основний та резервний) нарядів поліції охорони. 

ПЛАСТИКОВІ НАРУЧНИКИ – пристрій, що повністю зроблений з 

пластику і використовуються поліцією для масового затримання 

підозрюваних. 

ПЛОЩИННІ ЗНАКИ - картографічні умовні позначення, які 

застосовують для зображення площ об'єктів і подають в масштабі карти. 

Площинними знаками відображаються ліси, сади, болота, чагарники та інші 

місцеві предмети розміри яких виражені у масштабі карти, завдяки чому 

можна визначити площу такого об'єкта.  

ПНЕВМАТИЧНА СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ – пістолети, револьвери, 

гвинтівки калібру понад 4,5 мм зі швидкістю польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду, в яких куля приводиться в дію за рахунок стисненого газу. 

ПНЕВМАТИЧНИЙ ПАТРОН – патрон пневматичної зброї або 

конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів, який конструктивно 

поєднує в єдине ціле кулю, гільзу, заряд повітря (газу) і клапанний пристрій. 
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Такі патрони, зазвичай, багаторазового використання та використовуються у 

системах пневматичної зброї з накачуванням патрону. 

ПНЕВМОТОРАКС – це накопичення повітря в плевральній порожнині 

при проникаючому пораненні грудної клітини. 

ПОВЕРХНЕВА ПЕРЕВІРКА - це превентивний поліцейський захід, 

який здійснюється за допомогою візуального огляду особи, проведенням по 

поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом 

(наприклад, металошукачем), візуальним оглядом речі або транспортного 

засобу. 

ПОВНЕ РОЗБИРАННЯ – від’єднання від стрілецької зброї окремих 

одиниць і деталей, що відбувається із застосуванням спеціального 

інструменту разом із роз’єднанням усіх або більшості роз’ємних з’єднань. 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА - стан об'єкта, при якому заходи попередження 

пожеж та протипожежного захисту відповідають нормативним вимогам. 

ПОЖЕЖНА ЕВАКУАЦІЯ – процес організованого самостійного руху 

людей з приміщень, у яких є можливість впливу на них небезпечних чинників 

пожежі. 

ПОЗАШТАТНА СИТУАЦІЯ - ситуація, що виникла на об’єкті 

охорони (навколо об’єкта охорони) внаслідок негативного впливу факторів та 

не може бути невідкладно подоланою наявними заходами охорони. 

Позаштатна ситуація може виникнути внаслідок навмисного нападу 

(навмисних дій) або випадково (внаслідок ненавмисних дій, аварій, стихійних 

лих та інших наслідків). 

ПОКАРАННЯ – державний примус, що застосовується органом 

державного управління, посадовою особою до особи, яка скоїла 

правопорушення. 

ПОЛЕ ЗОРУ – частина простору, яка спостерігається в оптичний 

приціл без його переміщення. 

ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ  - захід, який може здійснюватися з 

метою попередження скоення злочину щодо: 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗАХІД - це дія або комплекс дій превентивного або 

примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та 

застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗАХІД – це дія або комплекс дій превентивного або 

примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та 

застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень.  

ПОМИЛКА СТРІЛЬБИ – відхил, зумовлений різницею між 

справжніми значеннями умов стрільби та значеннями вихідних даних 

стрільби. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ -  це голосове звернення до особи, а за значної 

відстані або звернення до великої групи людей - через гучномовні установки, 

підсилювачі звуку . задля її  попередження про застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надання їй достатньо часу для 

виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання 

може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи та/або поліцейського 

або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є 

невиправданим або неможливим. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ – система заходів 

економічного, соціально-культурного, виховного і правового характеру, що 

проводяться державними органами і громадськими організаціями з метою 

боротьби зі злочинністю і причинами, що їх спричинюють. 

ПОРОХ – метальна вибухова речовина або суміш, при згоранні якої в 

закритому просторі (без притоку кисню) утворюється велика кількість газів з 

високою температурою і високим тиском, які, розширюючись спочатку в 

гільзі, а потім в каналі ствола вогнепальної зброї, виштовхують елементи, що 

метаються, з необхідною початковою швидкістю.  

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОХОРОНИ 

ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ - під час 

здійснення охоронної діяльності персонал охорони має право застосовувати 

до осіб, які посягають на об'єкт охорони, заходи фізичного впливу та 

спеціальні засоби в особливих випадках, якщо інші заходи не привели до 

припинення посягання або до виконання особою законної вимоги персоналу 

охорони, у разі: 

1) захисту себе або іншої особи від нападу, що становить загрозу життю 

та здоров'ю або майну; 

2) запобігання незаконній спробі насильницьким шляхом заволодіти 

спеціальними засобами; 
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3) необхідності затримати правопорушника, який незаконно проник на 

об'єкт, що охороняється, або який вчиняє інші протиправні дії та чинить опір; 

4) знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров'ю персоналу 

охорони або інших осіб. 

ПОСЛУГИ ФІЗИЧНОЇ ОХОРОНИ - діяльність ОППО з надання 

замовникам визначених договором оплатних охоронних послуг шляхом 

залучення до цих заходів нарядів поліції охорони, озброєння, інженерних та 

технічних засобів охорони, засобів зв’язку, транспортних і спеціальних 

засобів. 

ПОСТ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТА - наряд поліції охорони, виставлений у 

визначеному дислокацією місці або ділянці місцевості для забезпечення 

охорони майна та/або цілісності об’єкта шляхом виконання основних та 

особливих обов’язків (несення служби). 

ПОСТ ОХОРОНИ ПОРЯДКУ – місце або дільниця місцевості, де 

працівники поліції (чатові), виконують покладені на них обов’язки. 

ПОСТ РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ – пост, де 

забезпечують розведення автотранспорту за різними маршрутами 

(напрямуками). Під час піших походів за участю великої кількості громадян 

забезпечують часткове обмеження руху транспорту на маршруті пересування 

учасників заходів. 

ПОСТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – пост у визначеному місці, де поліцейські 

здійснюють спостереження за прибуттям та переміщенням організованих груп 

громадян, які прибувають до населеного пункту для участі у масових заходах. 

ПОСТІЙНИЙ ПРИЦІЛ – механічний приціл стрілецької зброї з 

однією незмінною установкою кутів прицілювання. 

ПОСТРІЛ – у балістиці  сукупність  фізичних  і  хімічних  явищ,  що 

супроводжують  згоряння порохового  заряду,  виділення  в  короткий  

проміжок часу великої кількості теплової енергії і газів, що здійснюють 

механічну роботу для  викидання  з  каналу  ствола  із  високою  швидкістю  

снаряда  (кулі,  шроту). 

ПОТЕНЦІЙНА  НЕБЕЗПЕКА – виникає при будь якому можливому 

контакті з негативними якостями об’єктів чи суб’єктів ситуації.  

ПОТЕРПІЛИЙ - це фізична особа, якій злочином безпосередньо 

завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а в кримінальному 
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провадженні – і фізична, і юридична особа, якій злочином завдано майнової 

шкоди. 

ПОШУК ЗЛОЧИНЦІВ – дії нарядів (підрозділів) щодо виявлення та 

затримання злочинців у місцях їх ймовірного знаходження. Може бути 

суцільним чи вибірковим. За способами ведення пошук поділяється на 

односторонній, двосторонній, за напрямками (дільницями), об'єктами та 

комбінованим. 

ПОЯС ТАКТИЧНИЙ - тактичний розвантажувальний пояс для 

розміщення навісного обладнання, що дозволяє носити в межах найкращої 

досяжності кишеню для рації, газового балончика, наручників, ліхтарика. 

Можливо також розмістити кріплення для поліцейської палиці, ліхтарика, 

кобуру для пістолета, страхувальний шнур. 

ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ – сукупність вказівок і рекомендацій щодо 

підготовки до стрільби та її ведення. 

ПРАВИЛО «1+1» - якщо поліцейський помітив одну загрозу, він 

повинен очікувати наступної; якщо поліцейський знаходить одну одиницю 

зброї, він повинен очікувати знайти ще. 

ПРАВОВА ПІДСТАВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ – 

це наявність складу правопорушення в діях.  

ПРАВОПОРУШЕННЯ – дія або бездіяльність громадянина або 

посадової особи, яка виявляється в невиконанні вимог правових норм. 

ПРАВОПОРУШНИК – це особа, яка скоїла правопорушення. 

ПРАВОПОРЯДОК – одна зі складових суспільного порядку, який 

формується внаслідок здійснення різних видів соціальних норм, які 

регулюють різноманітні сфери суспільного життя і виражаються між собою 

характером, способом дії на поведінку людей. 

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ – комплекс заходів, до якого входить: 

1) перевірка документів особи; 

2) опитування особи; 

3) поверхнева перевірка і огляд; 

4) зупинення транспортного засобу; 

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; 
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6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю; 

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх 

справ; 

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису; 

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно 

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

11) поліцейське піклування.  

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА» - набуття і вдосконалення 

правоохоронцями навичок практичного застосування теоретичних знань щодо 

правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям 

правомірних рішень й психологічної готовності до застосування 

(використання) заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї дій у 

ситуаціях різних ступенів ризику . 

«ПРИКРИВАЮ» – усна команда  - відповідь на сигнал напарника. 

«ПРИКРИЙ» – усне звернення до напарника. 

«ПРИСУТНІСТЬ СИЛ» – невербальний та не фізичний вплив, який 

повинен здійснювати правоохоронець на підозрюваного для утримання його 

під контролем. 

ПРЕДМЕТ ПРАВОПОРУШЕННЯ – це речі матеріального світу, з 

огляду на які вчиняється злочин (наприклад, при крадіжці її предметом є 

майно, речі й інші цінності, а при незаконному носінні зброї – зброя). 

ПРИВЕДЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ У ГОТОВНІСТЬ – це 

послідовне виконання комплексу дій, після яких можна вести вогонь без 

перешкод.  

ПРИГОТУВАННЯ ДО СТРІЛЬБИ – прийом, що охоплює заняття 

позиції, прийняття положення для стрільби та заряджання стрілецької зброї 

при виконанні бойового завдання або вправи зі стрільбі на змаганнях. 
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ПРИКРИТТЯ  (ЩИТ) – будь-який предмет, яким можна прикритися, 

захиститися від загрози;  

ПРИКРИТТЯ(1) – об’єкт, за яким можна сховатись, приховати свою 

присутність від потенціальної загрози, але не захищає від ураження кулею, яка 

проб’є своєю силою даний предмет.  

ПРИКРИТТЯ(2) – один із поліцейських, головним завданням якого є 

забезпечення безпеки, тобто прикриття/захист контактуючого поліцейського 

як від самого суб’єкта, так і від навколишніх факторів.  

ПРИКРИТТЯ(3) – особа або група осіб, яка своєю метою спрямована 

на забезпечення безпеки іншої особи або групи осіб. 

ПРИМУСОВА ЗУПИНКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ – 

вимушена міра при затриманні правопорушника, який коїть, вчинив або має 

намір вчинити злочин із використанням транспортного засобу.  

ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ 

СИЛИ -  обраний поліцейським захід є ефективним, якщо його застосування 

забезпечує виконання повноважень поліції (Закон України «Про Національну 

поліцію», ст. 29, ч. 6) 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФІЗИЧНОЇ 

СИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ - обраний поліцейським захід є законним якщо 

він визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати будь-які 

інші заходи, ніж визначені законами України (Закон України «Про 

Національну поліцію», ст. 29, ч. 3). 

ПРИНЦИП МІНІМАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ФІЗИЧНОЇ СИЛИ -  завдана шкода при застосуванні сили, якщо її 

неможливо уникнути, повинна бути мінімальною. 

ПРИНЦИП НЕОБХІДНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФІЗИЧНОЇ 

СИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ  - обраний поліцейським захід є необхідним, 

якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід 

або його застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє 

найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам (Закон України «Про 

Національну поліцію», ст. 29, ч. 4). 

ПРИПЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ - застосований поліцейським захід 

є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і 

свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, 
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для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди 

(Закон України «Про Національну поліцію», ст. 29, ч. 5). 

Природний радіаційний фон - доза випромінювання, створювана 

космічним випромінюванням та випромінюванням природних радіонуклідів, 

природно розподілених у землі, воді, повітрі, інших елементах біосфери, 

харчових продуктах та організмі людини. 

ПРИСТРІЛКА – пробна стрільба, за результатами якої проводиться 

корегування прицілу або власне самої стрільби з урахуванням реальних умов 

стрільби для забезпечення найменшого відхилення, середньої точки влучення 

від точки прицілювання.  

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПРИМІЩЕНЬ, ЗАХОПЛЕНИХ 

ПРАВОПОРУШНИКАМИ – це спеціальні технічні засоби, до яких 

відносяться:  малогабаритні підривні пристрої "Ключ", "Імпульс". 

ПРИЦІЛ – пристрій, який призначений для наведення зброї на ціль.  

ПРИЦІЛЮВАННЯ – контролювання наведення за допомогою 

прицільного пристосування. 

ПРИЦІЛЬНА ЛІНІЯ – пряма лінія, що сполучає середину прорізу 

прицілу чи центра діоптра з вершиною мушки або центром круглої мушки. 

ПРИЦІЛЬНА МАРКА – зображення прицільного пристосування, яке 

сприймається оком стрільця і призначене для поєднання осі каналу ствола 

(точки влучення кулі – у випадку стрільби на дистанцію, що перевищує 

дальність прямого пострілу) з ціллю. 

ПРИЦІЛЬНА ПЛАНКА – деталь механічного прицілу стрілецької 

зброї, як правило, з ціликом на її кінці, завдяки якій коригується точка 

прицілювання по вертикалі. 

ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК – це такий об’єктивний зв’язок між 

злочинним діянням та наслідками, що настали, в разі якого діяння обумовлює 

настання наслідків (наприклад, загибель пішохода внаслідок порушення 

Правил безпеки руху та експлуатації транспорту водієм автомобіля). 

ПРОБИВНА ДІЯ КУЛІ – здатність кулі пробивати різні перешкоди.  

ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ІЗ ВОГНЕПАЛЬНОЮ 

ЗБРОЄЮ В РУКАХ – захід, якій проводиться після затримання особи із 

вогнепальною зброєю в руках на предмет виявлення речових доказів (зброї і 
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предметів), який проводиться лежачи на животі, стоячи або стоячи на колінах 

з упором руками в стіну.  

ПРОВОКАЦІЯ – дія або низка дій, які мають на меті викликати реакцію 

тих, кого провокують. Як правило, проводяться, з метою штучного створення 

складних обставин або негативних наслідків для тих, кого провокують. 

ПРОВОКОВАНА НЕБЕЗПЕКА – виникає внаслідок появи окремих 

особистісних негативних якостей працівника (агресивність, грубість, 

жорстокість, пиха, гонор тощо) і відповідної протиправної реакції на них з 

боку інших осіб. 

ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ - встановлений у межах об'єкта охорони 

порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та 

інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення 

можливості безконтрольного входу (виходу) осіб, в'їзду (виїзду) транспортних 

засобів, внесення (виносу), увозу (вивозу) майна на об'єкт та з об'єкту охорони. 

ПРОПУСКНІ (ФІЛЬТРАЦІЙНІ) ПУНКТИ – пункти, на яких 

поліцейські проводять поверхневий огляд осіб, які хочуть потрапити до місця 

проведення масового заходу масштабного характеру, вилучають предмети, які 

можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень, виявляють та 

затримують правопорушників. 

ПРОСТИЙ СИЛОВИЙ ВПЛИВ – сюди відносяться заламування рук, 

натискання на больові точки і звичайне застосування наручників. 

ПРОТОКОЛ – це документ, що відображає діяльність колегіальних, 

державних органів влади, управління, слідчих, посадових осіб у сфері 

державного управління. 

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ – 

офіційний документ, у якому уповноважена на те особа фіксує факт 

здійснення адміністративного правопорушення. 

ПРОФІЛЬ МІСЦЕВОСТІ – вертикальний розріз ділянки місцевості у 

заданому напрямку. 

ПСИХІЧНА ТРАВМА - травма, що пов'язана з важкими 

переживаннями (зокрема, в результаті травмуючого словесного впливу);  вона 

може привести до хворобливих реакцій в психічної і вегетативної сферах 

(депресія, неврози тощо). 
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ПСИХІЧНІ (ПСИХОЛОГІЧНІ) СТАНИ - мінливі стани людини, які 

виникають під впливом життєвих обставин, стану здоров'я, ряду інших 

факторів.  

ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ — більш-менш стійкі індивідуальні 

психологічні особливості, що проявляються у поведінці та визначають людину 

як особистість, відмінну від інших людей. До них відносяться спрямованість, 

темперамент, характер, здібності.  

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПРАВООХОРОНЦЯ – 

спеціальна тренованість до дій і екстремальних умовах, під впливом якої поріг 

корисності напруження підвищується. Вона залежить від знання 

співробітником типових форм прояву екстремальних ситуацій та 

особливостей перебігу емоційних станів, що при цьому виникають; володіння 

методами i засобами їх подолання та ступеня сформованості професійної 

пильності – особливої властивості, що виявляється у виправданій 

настороженості та підвищеній увазі до ризикованих і небезпечних ситуацій. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОНЦЯ - вивчення індивідуально-психологічних 

особливостей працівників і прогнозування їх поведінки в екстремальних 

ситуаціях; проведення практичними психологами психокорекційної роботи; 

формування мотиву професійного зростання, нерозривно пов’язаного з 

дотриманням заходів особистої безпеки. С 6 Шинкаренко І. О.  Психологічні 

рекомендації працівнику Національної поліції 

ПУНКТИ ОБМІНУ - залізничні станції, визначені маршрутним 

розкладом руху варт, комендантсько-диспетчерські пункти військових частин, 

місця стоянки спеціальних вагонів, аеропорти, пункти пропуску через 

державний кордон, установи виконання покарань (слідчі ізолятори). 

Р 
РАДІОЗВ’ЯЗОК – це обмін інформацією на відстані за допомогою 

радіохвиль. 

РАДІОМЕРЕЖА – це спосіб організації радіозв’язку між трьома і 

більше кореспондентами, який передбачає роботу на одній частоті (каналі) 

трьох і більше радіостанцій, які здійснюють обмін інформацією, що реалізує 

можливість передачі інформації одночасно багатьом кореспондентам.  
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РАДІОНАПРЯМОК – це спосіб організації радіозв’язку між двома 

кореспондентами, який передбачає роботу на одній частоті (одному каналі) 

лише двох радіостанцій, які обмінюються інформацією тільки між собою, що 

забезпечує значну пропускну спроможність каналу зв’язку, але об’єднує малу 

кількість користувачів. 

РАДІОУПРАВЛІННЯ – дистанційне управління електронними, 

механічними й іншими об’єктами за допомогою радіохвиль. 

РАНА – механічне порушення цілісності шкіри, слизових оболонок або 

тканин, що глибше лежать, і внутрішніх органів за одночасного порушення 

цілісності зовнішніх покровів. 

РЕАГУВАННЯ НА ПОВІДОМЛЕННЯ – дії патрульних поліцейських 

на отримувану інформацію щодо вчиненого або такого, що готується 

правопорушення, а також будь-яку подію, відповідно до вказівок осіб, які 

мають право здійснювати координацію нарядами, а також самостійного 

виявлення поліцейськими будь-яких порушень під час несення служби. 

РЕАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА – наслідок несприятливої динаміки 

оперативно-службової операції з наявними чинниками загрози життю та 

здоров’ю працівника  

РЕГУЛЮВАННЯ – прийом використовується під час пересування 

громадян, що прибувають до місця проведення масового заходу, у період його 

проведення і після закінчення його.  

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ - особливий, передбачений договором і 

оплачуваний замовником, режим несення служби нарядом поліції охорони, 

при якому персонал поліції охорони знаходиться в готовності до виконання 

заходів охорони та перебуває за місцем постійної дислокації або в межах 

території обслуговування УПО (ПП УПО) чи іншому обумовленому 

замовником місці. 

РИКОШЕТ – відбиття снаряда, що вдаряється об перешкоду під 

невеликим кутом, в результаті чого відбувається зміна первинної траєкторії 

польоту снаряда. Перешкода може бути навіть поверхнею води. 

РОБОЧА КАРТА – топографічна карта, де графічно відображаються 

оперативна обстановка та її зміни під час проведення спеціальної операції та 

інших оперативних діях. 

РОБОЧЕ МІСЦЕ - простір, відведений у будівлі чи споруді для 

перебування працівника в процесі трудової діяльності. 
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РОЗБІР СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ - підбиття підсумків проведеної 

спеціальної операції з метою узагальнення виконаних дій, аналізу та оцінки 

роботи оперативного штабу та особового складу спеціальних груп, виявлення 

та своєчасного усунення допущених недоліків. 

РОЗТЯГНЕННЯ - виведення м'яких тканин впливом силою тяги, яка 

перевершує межі еластичності тканин, зв'язок, сухожиль і м'язів, але при 

збереженні їх анатомічної цілісності. 

«РУХАЮСЬ» – усне попередження напарнику про свій рух вперед. 

С 
САМОЗАХИСТ – це силовий вплив, що дає змогу поліцейському 

захистити себе від агресивних або схильних до насильства суб’єктів за 

допомогою поштовхів, блоків, ударів долонями, ліктьових та колінних ударів. 

СЕКТОР РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (СРПП) –  

підрозділ патрульної поліції, який цілодобово забезпечує оперативне 

реагування на повідомлення про правопорушення або події, у межах 

компетенції здійснює їх розгляд, а також комплекс превентивних заходів 

шляхом патрулювання території обслуговування, виявлення та припинення 

правопорушень, застосування визначених законодавством поліцейських та 

інших заходів; 

СЕРТИФІКАЦІЯ (англ. Certification) – процедура, за допомогою якої 

визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує 

відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем 

управління довкіллям, персоналу встановленим законодавчим вимогам. 

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ – це система заходів, 

спрямованих на відновлення ефективного кровообігу при клінічній смерті за 

допомогою спеціальних реанімаційних заходів. 

СИМПЛЕКСНИЙ РЕЖИМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ – передбачає 

можливість почергової передачі та прийому інформації, змінюючи органами 

управління, режим роботи засобу зв’язку (передача-прийом).100 Тактико-

спеціальна підготовка працівників Національної поліції: навч. посібник / О. І. 

Тьорло, Ю. Р. Йосипів, В. М. Синенький та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 480 с. 

СИСТЕМА ОХОРОНИ - комплекс сил і засобів для виконання 

поставлених службових завдань з конвоювання, що має відповідати 

особливостям місць несення служби, яка охоплює: варту, військовий наряд, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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підрозділ, пости (ділянки місцевості), де виконують обов’язки вартові/чатові, 

групи посилення, маршрути руху, обладнання інженерно-технічними 

засобами охорони та засоби відеоспостереження, сили та засоби взаємодіючих 

органів. 

СИСТЕМА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - сукупність електронного 

обладнання, що складається з пульта централізованого спостереження за 

повідомленнями, що надходять за різними каналами зв'язку від охоронних та 

пожежних сповіщувачей, приймально-контрольних приборів і контрольних 

панелей, систем контролю та обмеження доступу, телевізійних та відео систем 

спостереження з можливістю реєстрації та збереження зображень і даних, що 

забезпечує відповідну охорону об'єктів та фізичних осіб. 

СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНА ГРУПА (СОГ) - організаційна форма 

взаємодії слідчих, працівників оперативних та інших підрозділів поліції, з 

метою виявлення, фіксації, вилучення та пакування слідів кримінального 

правопорушення, речових доказів, установлення свідків та потерпілих, 

з'ясування обставин кримінального правопорушення, що мають значення для 

всебічного, повного і неупередженого їх дослідження та встановлення осіб, які 

його вчинили. 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ (СБ) ФІРМИ - це самостійний структурний 

підрозділ. Вона вирішує завдання безпосереднього забезпечення захисту 

життєво важливих інтересів фірми в умовах комерційного і підприємницького 

ризику, конкурентної боротьби. 

СЛУ́ЖБА БЕЗПЕ́КИ ПІДПРИЄ́МСТВА - підрозділ підприємства, 

який створюється з метою забезпечення безпеки підприємства шляхом 

реалізації політики безпеки. При створенні СБП повинні враховуватися 

розміри підприємства, наявність реальних чи потенційних загроз 

господарській діяльності, оцінка ризиків цієї діяльності, бажані результати від 

створення СБП. 

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ – упорядкована 

сукупність апаратів і підрозділів, що виконують завдання у сфері забезпечення 

встановленого порядку в публічних місцях, а також деякі інші пов‘язані з цією 

діяльністю функції виконавчорозпорядницького характеру. 

СЛУЖБОВА СОБАКА – це собака, яка пройшла курс дресирування та 

визнана придатною для службового користування і перебуває у штаті 

підрозділу поліції і може використовуватися для  патрулювання, 

переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні 
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кримінального правопорушення, під час конвоювання (доставлення) 

затриманої або заарештованої особи, для відбиття нападу на особу та/або 

поліцейського. 

СЛУЖБОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – зв’язок, який виконується між 

радіотелефоністами з метою встановлення радіозв’язку, регулювання 

радіоканалів, з’ясування різних питань, пов’язаних з походженням інформації 

(повідомлень). 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ - виховна роботу в 

колективі по створенню атмосфери патріотизму, відданості інтересам фірми. 

СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПАТРУЛЬНА ГРУПА – спеціальний вид наряду, 

призначений для боротьби з найпоширенішими правопорушеннями на 

вулицях та в інших публічних місцях. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОХОРОННИЙ ПІДРОЗДІЛ - охоронний 

структурний підрозділ без статусу юридичної особи, створений юридичною 

особою для захисту життя та здоров'я співробітників, власного майна або 

майна і валютних цінностей, переданих банківським установам його 

клієнтами. 

СПЕЦІАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ – комплекс оперативно-розшукових, 

розвідувальних, контррозвідувальних, запобіжних заходів, силових та слідчих 

дій, що здійснюються залученими силами за єдиним планом при 

централізованому управлінні в одному або кількох районах з метою 

попередження, припинення та ліквідації наслідків надзвичайних обставин. 

тероризму. 

СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА – навчання правоохоронців володінню 

зброєю, виконанню функціональних обов'язків у мирний та воєнний час. 

СПЕЦІАЛЬНА ТАКТИКА -  охоплює розробку і впровадження в 

практику застосування превентивних та примусових поліцейських засобів 

типових способів, методів і прийомів дій особового складу органів та 

підрозділів загалом в екстремальних ситуаціях, вибір найбільш раціональних 

варіантів угруповань сил (бойового порядку) для кожної конкретної ситуації, 

планування дії усіх сил, що залучаються до вирішення такої ситуації і 

безпосереднє управління ними в ході спеціальних операцій.  

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАСІБ, ЯК ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ ПРИМУСУ 

- це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, 

конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від 
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ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового 

(відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), 

пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом 

здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням 

підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин.82 

СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ – це особа, яка крім обов’язкових 

загальних ознак має додаткові спеціальні (особливі) ознаки, передбачені в 

статтях Особливої частини КК для суб’єкта конкретного складу злочину 

(наприклад, службове становище – перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу; професія – порушення 

Правил безпеки руху та експлуатації транспорту водієм, який керує 

транспортним засобом; певна діяльність – невиконання медичним 

працівником своїх професійних обов’язків; родинні відносини – злісне 

невиконання батьками обов’язків із догляду за дитиною тощо). 

СПЕЦІАЛЬНІ ВИБУХОТЕХНІЧНІ РОБОТИ – роботи, пов’язані з 

пошуком, експертним оглядом, розрядженням, перевезенням та 

знешкодженням вибухових пристроїв і вибухових речовин. 

СПЕЦІАЛЬНІ ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ (ГШР) –групи, 

що створються для боротьби з найпоширенішими видами правопорушень у 

місті, районі. Їх робота контролюється командним складом підрозділів ПП у 

тісній взаємодії з підрозділами територіальних органів поліції. 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ - пристрої або предмети, які прийняті на 

озброєння та призначені для захисту, самооборони та застосування силових 

дій до правопорушників при виконанні оперативно-службових завдань. 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТИВНОЇ ОБОРОНИ – пристрої, 

прилади, предмети, які призначені для захисту людини шляхом ураження, 

локалізації або обмеження дій правопорушника, а їх приведення в дію цілком 

залежить від волі й бажання людини. 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТИВНОЇ ОБОРОНИ ПРИЗНАЧЕНІ 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ – це 

спеціальні засоби оборони, дозволені для використання при проведенні 

спеціальних операцій правоохоронними органами, підрозділами військових 

формувань, спеціально виготовлені для проведення таких операцій по їх 

замовленню, у тому числі для забезпечення охорони публічного порядку (не 

можуть бути у власності фізичних або юридичних осіб). 
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СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ЯК ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ ПРИМУСУ 

– це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, 

конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від 

ураження різними предметами (заразом від зброї), тимчасового (відворотного) 

ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи 

обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення 

впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і 

правил застосування таких засобів та службових тварин. 

СПЕЦІАЛЬНІ МАРКУВАЛЬНІ ТА ФАРБУВАЛЬНІ ЗАСОБИ – це 

пристрої для стрільби, що працюють за принципом пневматичного пістолета, 

використовуючи газ, зазвичай, стиснуте повітря (азот) або вуглекислий газ. 

СПЕЦІАЛЬНО-ТАКТИЧНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОНЦЯ – навчання основам 

професійної діяльності, майстерному володінню зброєю, спеціальними 

засобами зв’язку та індивідуального захисту; формування готовності до 

застосування зброї і засобів активної роботи в екстремальних ситуаціях. 

СПІВВІДНОШЕННЯ «ЧАС/ВІДСТАНЬ» - чим більша відстань від 

правопорушника, тим більше часу є у поліцейських для реагування на 

ситуацію. 

СПОСІБ ВХОДУ В ПРИМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ДВЕРІ «ХРЕСТ-

НАВХРЕСТ» -  спосіб, яким користуються майже всі спеціальні підрозділи, 

які виконують бойові завдання зі захоплення озброєних злочинців та 

застосовується у тому випадку, коли ширина дверей немає значення, оскільки 

поліцейські входять один за одним.  

СПОСІБ «ГАЧОК» – спосіб входу до приміщення, який застосовується 

у тому випадку, якщо співробітники озброєні короткоствольною зброєю і 

дозволяє ширина дверей. 

СПОСІБ «КУТ» – спосіб входу до приміщення доцільний, коли двері 

розміщуються біля стіни і поліцейським доводиться розпочинати рух з 

протилежних від стіни сторони дверей, але можливий до застосування і в 

інших ситуаціях. 

СПОСОБИ МАСКУВАННЯ - приховування, демонстративні дії, 

імітація та дезінформація. 

СПОСТЕРІГАТИ – здатність помічати та розуміти, про що говорить 

зовнішній вигляд, поведінка та оточення суб’єкта.  
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СПРАВНІСТЬ ЗБРОЇ – стан зброї промислового чи кустарного 

виробництва, що характеризується функціонуванням її деталей, вузлів і 

механізмів відповідно до порядку, передбаченого для зброї даного типу, 

моделі, зразка. 

СПУСКОВИЙ ГАЧОК – деталь спускового механізму стрілецької 

зброї, на яку тисне стрілець для здійснення пострілу. 

СТАЦІОНАРНИЙ ОБ’ЄКТ - об'єкт, переміщення якого в просторі не 

передбачено, що дає змогу формувати комплекс режимних, інженерно-

технічних, протипожежних та інших заходів, спрямованих на забезпечення 

його безпечної життєдіяльності. 

СТАЦІОНАРНИЙ ПОСТ ОХОРОНИ - пост, на якому здійснюється 

охорона одного відокремленого об’єкта або декількох об’єктів на відкритому 

майданчику чи огородженій території, коли загальна довжина обходу об’єкта 

охорони нарядом поліції охорони не перевищує 150 метрів. 

СТВОЛЬНА КОРОБКА – деталь або конструктивно поєднані деталі 

стрілецької зброї (рамка, коробка), що спрямовують рух ствола або затвора та 

приймають участь у зчепленні їх між собою. Як правило, в ній монтуються 

деталі, які утримують затвор у замкненому положенні під час пострілу. 

СТИСКАННЯ МОЗКУ (лат. Compressio cerebri) - виникає при 

кровотечі з внутрішньочерепних судин при травмах або забитті. 

СТИХІЙНЕ ЛИХО – незалежна від людини подія, яка виникає 

внаслідок дій природи, наприклад, землетрус, повінь тощо. 

СТОРОЖОВИЙ РОЗРАХУНОК - метод несення служби, при якому 

наряд поліції охорони залучається до заходів охорони в чергових змінах згідно 

зі складеними графіками у межах встановлених норм робочого часу. 

СТОРОННІ ОСОБИ – всі особи, за винятком тих, проти кого є підстави 

до застосування зброї. 

СТРЕС (від лат. stress - тиск, напруження) - нервово-психічне 

перенапруження, викликане несподіваним чи насильним подразником; 

емоційний стан, що спонукає до вирішення екстремальної ситуації за рахунок 

загальної мобілізації всіх ресурсів організму до пристосування в наявних 

умовах 

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ – властивість психіки, що відображає здатність 

людини успішно здійснювати необхідну діяльність (життєдіяльність) у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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стресогенних умовах. Формується в процесі онтогенезу людини на основі 

генетично зумовлених індивідуальних характеристик в умовах конкретного 

соціального оточення. 

СТРУС МОЗКУ - це один з видів черепно-мозкової травми 

(найлегший), являє собою удар головного мозку об внутрішні стінки черепної 

коробки. 

СУБ’ЄКТ ПРАВОПОРУШЕННЯ – це фізична осудна особа, яка 

вчинила правопорушення у віці з якого може наставати певний вид 

відповідальності. 

СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА – це психічне ставлення суб’єкта до 

власної поведінки, яка характеризується виною, яка виявляється у формі 

умислу (прямий, непрямий) або необережності (злочинна самовпевненість, 

злочинна недбалість). 

СУБ'ЄКТ  ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - юридична особа незалежно 

від форми власності, що надає охоронні послуги на договірних засадах або, 

яка має у своєму складі спеціалізований охоронний підрозділ. 

СУМІШ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ТА ДРАТІВНОЇ ДІЇ – рідина або 

порошок, які містять сльозоточиву та (або) дратівну речовину (або речовини). 

СУПРОВОДЖУЮЧА ОСОБА - медичний працівник, поліцейський, 

працівник Служби безпеки України, прокуратури або установи виконання 

покарань (слідчого ізолятора). 

СУПУТНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – високоякісний зв’язок із будь-якою 

точкою планети, де сигнал надходить прямо на супутник, звідти – на Землю і, 

проходячи через наземну станцію зв’язку провідними лініями зв’язку – до 

будь-якого абонента радіотелефонної мережі. Недоліки системи: великі 

габарити мобільних станцій зв’язку та вага, висока вартість, необхідність 

орієнтації антени перед сеансом зв’язку на супутник. Переваги системи: високі 

якість та дальність зв’язку, стійкість до радіоперешкод.  

СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ОЗНАКА 

ЗЛОЧИНУ – це свідома вольова поведінка людини (злочинна дія чи 

бездіяльність). 

СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ – це шкода, яка 

заподіюється внаслідок вчинення злочинного діяння. 
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СХЕМА МІСЦЕВОСТІ – креслення, у якому з великою точністю 

нанесені найбільш характерні місцеві предмети і навіть окремі елементи 

рельєфу. 

Т 
ТАБЕЛЬ ПОСТА В ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ — це документ, що 

розробляється на кожний окремий пост (маршрут) охорони, яким визначається 

перелік майна, що підлягає охороні (у визначених випадках — обороні), 

обумовлюються основні та особливі обов'язки працівника поліції охорони з 

урахуванням конкретних умов несення служби на посту (маршруті) охорони. 

ТАБЕЛЬНА ЗБРОЯ – особиста зброя, співробітника поліції, 

закріплена за ним згідно з штатним розкладом або табелем відповідного 

підрозділу. 

ТАКТИКА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ – це 

застосування підрозділами Національної поліції, іншими державними і 

громадськими організаціями заснованих на законі та вироблених наукою і 

практикою найбільш відповідних форм і методів, засобів безпосередньої 

оборони громадського порядку. 

ТАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - несення служби 

окремими нарядами (екіпажами) поліції з охорони публічного порядку, 

забезпечення публічної безпеки, боротьби з правопорушеннями на вулицях, 

площах, транспортних магістралях і в інших публічних місцях. 

ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА –  

1) складова спеціальних знань науки управління у сфері правопорядку, 

яка вивчає проблеми службово-бойової діяльності системи Національної 

поліції, розробляє специфічні питання щодо застосування сил і засобів НП за 

надзвичайних обставин й у військовий час. 

2) спеціальна навчальна дисципліна, що вивчається в освітніх установах 

МВС України та має на меті сформувати вміння та навички, які необхідні 

правоохоронцям при підготовці та проведенні спеціальних операцій. 

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗБРОЇ – основні 

параметри зразка стрілецької зброї, що дають уявлення щодо його бойових, 

тактичних і експлуатаційних властивостей. 
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ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА -  побудована на поєднанні структурних 

елементів (тактики професійної діяльності, спеціальної тактики, цивільного 

захисту, військової топографії, тактичної медицини) та дозволяє досконало 

вивчити питання управління, всебічного забезпечення дій особового складу в 

типових та екстремальних ситуаціях і виробити практичні рекомендації щодо 

їх вирішення.  

ТАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ – завдання, поставлене підрозділу чи частині 

у бою. 

ТАКТИЧНА ЗМІНА ПОЗИЦІЇ – переміщення правоохоронця, вибір 

місця в позиції переваги. Вкючає: нанесення ударів і рух; вигравання часу та 

створення дистанції; перехід у позицію переваги; переміщення до укриття. 

ТАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛА – розташування світла або 

поліцейського у вигідному стані на місцевості у зв’язку з покладеними на 

поліцейського завданнями. 

ТАКТИЧНЕ ОРІЄНТУВАННЯ – визначення місця свого перебування 

щодо розташування злочинців (противника), своїх та взаємодіючих сил, а 

також напрямків та шляхів виходу до злочинців (противника). 

ТАКТИЧНИЙ УСПІХ – результат дій, у яких своєчасно і повністю 

виконані тактичні завдання, що поставлені підрозділам і частинам у бою. 

ТАКТИЧНІ ДІЇ – організовані дії підрозділів, частин і з’єднань під час 

виконання поставлених завдань. 

ТАКТИЧНІ УМОВНІ ЗНАКИ – знаки, що призначені для 

відображення обстановки на карті чи схемі. Графічна абетка для розробки 

графічних службових документів. 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАРЯДУ 

ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ - зона обслуговування з позначеною межею поста чи 

маршруту патрулювання, визначена на карті (плані-схемі) та закріплена 

наказом УПО (ПП УПО), в межах якої наряд поліції охорони здійснює заходи 

охорони та/або оперативне реагування на тривожні сповіщення та інші 

повідомлення, забезпечує публічну безпеку та порядок. 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ УПО - територія регіону або 

поселенського утворення (району, населеного пункту, району міста) в межах 

адміністративного кордону, де підпорядковані наряди поліції охорони 

виконують завдання з фізичної охорони об’єктів. 
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ТЕРОРИЗМ  – це використання суб’єктом (організацією або окремими 

людьми) насильства або погрози застосування його як способу впливу на 

об’єкт (соціальнополітичний інститут, угруповання, держава) для досягнення 

поставлених перед собою цілей (політичних, соціальних, економічних й 

ін.).364 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ - забезпечення унікальності продукту чи 

послуги фірми. 

ТОПОГРАФІЧНА КАРТА - основний графічний документ про 

місцевість, що містить точне, докладне та наочне відтворення місцевих 

предметів та рельєфу. На топографічних картах місцеві предмети є 

загальноприйнятими умовними знаками, а рельєф – горизонталями. 

ТОПОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА - одна з найважливіших складових 

службової підготовки особового складу органів внутрішніх справ, яка дає 

знання про різні особливості місцевості, способи та засоби її вивчення; про 

організацію та ведення бою; вчить прийомів та способів орієнтування на 

місцевості, належного використання топографічних та спеціальних карт при 

вирішенні різних оперативно-службових завдань; прищеплює практичні 

навички у роботі з картою біля, у складанні графічних документів.  

ТОПОГРАФІЧНЕ ОРІЄНТУВАННЯ – визначення на місцевості за 

допомогою компасу, карти, аерофотознімків сторін горизонту та точки свого 

місцезнаходження щодо місцевих предметів; визначення напряму руху. 

ТОПОГРАФІЧНІ (КАРТОГРАФІЧНІ) УМОВНІ ЗНАКИ – єдина 

система позначень різних об'єктів, що у поєднанні з рельєфом відтворює на 

карті справжню картину місцевості. 

ТОПОГРАФІЯ (грец. topos - місце, місцевість та grapho – пишу, 

дослівно - опис місцевості) - це наука про методи та засоби пізнання місцевості 

у геометричному та географічному відношеннях. У сучасному розумінні - це 

наука, що вивчає земну поверхню та способи її зображення у вигляді 

топографічних карт та планів.  

ТОЧКА ВЛУЧЕННЯ – місце перетину траєкторії елементу, що 

метається, з поверхнею перешкоди або цілі. 

ТОЧКА ЗУСТРІЧІ – точка входження снаряда (кулі) в перешкоду. 

ТОЧКА ПРИЦІЛЮВАННЯ – точка на цілі або поза нею, в яку прямує 

лінія прицілювання при наведенні стрілецької зброї. 
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ТОЧНІСТЬ СТРІЛЬБИ – характеристика близькості середньої точки 

влучення куль до наміченої точки. Чисельно виражається відхиленням в 

міліметрах або сантиметрах на певній дальності. 

ТРАВМА (від грец. Trаuma - рана), пошкодження в організмі людини 

або тварини, викликане дією чинників зовнішнього середовища.   

ТРАВМАТИЧНА АСФІКСІЯ - стан, що вимагає невідкладної 

медичної допомоги, викликане інтенсивним стисненням грудної клітки, в 

результаті якого відбувається відтік венозної крові в системі верхньої 

порожнистої вени. 

ТРАВМАТИЧНІ ВИВИХИ  - вивих, що виникає під дією непрямої 

травми, тобто  прикладеної не до самого суглобу, а через кістку (кістка відіграє 

роль важеля). 

ТРАЄКТОРІЯ ПОЛЬОТУ СНАРЯДА – неперервна лінія, що 

описується центром тяжіння снаряда (кулі) при її польоті в повітрі від точки 

вильоту до точки падіння (влучення). 

ТРАНСПОРТНА БЕЗПЕКА – це стан захищеності об’єктів 

транспортної інфраструктури, що дає змогу забезпечувати національну 

безпеку і національні інтереси в галузі транспортної діяльності, та її стійкості, 

здатність запобігати завданню шкоди здоров’ю і життю людей, збитку майну 

та навколишньому середовищу, мінімізувати загальнонаціональний 

економічний збиток у процесі транспортної діяльності. 

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ -  це пристрій, що призначений для 

перевезення на дорогах людей, вантажів чи устаткування, встановленого на 

ньому.  

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ – це пристрій, призначений для перевезення 

людей або вантажу, а також такий, на якому встановлено спеціальне 

обладнання або механізм (п. 1.9 Правил дорожнього руху). Поняття 

транспортний засіб, охоплює і механічні, і будь-які інші транспортні засоби. 

ТРИВАЛІСТЬ ПОСТРІЛУ – проміжок часу з моменту запалення 

заряду до вильоту кулі з каналу ствола.  

«ТРИМАЮ» – відповідь на сигнал напарника про утримання цілі в 

прицілі. 

ТРІЩИНА  - це неповне ушкодження кістки, яке найчастіше виникає в 

плоских кістках (череп, лопатки, таз), але можуть додатково відходити від 
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основного перелому в здорову тканину кістки.  Клінічно тріщина вважається 

повноправним перелом і часто називається - трабекулярной перелом. 

У 
УДАР – це миттєва силова дія, що впливає на ту чи іншу частину тіла, в 

результаті якої відбувається подразнення нервових шляхів, вузлів, а також 

ушкодження м’язів, кісток, дрібних і великих кровоносних судин, що 

призводить до крововиливів. (19 Рожеченко В.М. Прийоми самозахисту 

правоохоронця від нападу. 

УДАРНА ДІЯ КУЛІ – механічна дія кулі на тканини, що 

ушкоджуються. Виділяють пробивну, розривну, забійну, дробильну та 

гідродинамічну дію. 

УДАРНИЙ ЗАМОК – ударно-спусковий механізм, що забезпечує 

спрацьовування ударного складу капсуля-запалювача в патроні та ініціює 

постріл.  

УКРИТТЯ  – конструкція або її елементи, предмети, які дають 

поліцейському можливість сховатися від загрози. 

УМОВИ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ - це  надзвичайні ситуації 

техногенного або природного характеру, здійснення масових терористичних 

актів, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти тощо. 

УМОВИ СТРІЛЬБИ – сукупність характеристик стрілецької зброї, 

боєприпасів, цілі, стану атмосфери, ступеня підготовки стрільця, положення 

для стрільби та навколишньої обстановки. 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ – це процес прийняття рішень і здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику. 

УРАЖЕННЯ СНАРЯДОМ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ – тимчасове 

виведення людини зі стану, придатного для активного нападу або оборони за 

рахунок дії сльозоточивих та дратівних речовин або еластичних снарядів 

несмертельної дії без нанесення тяжких та смертельних тілесних ушкоджень. 

УРАЖЕННЯ ЦІЛІ – пошкодження цілі, унаслідок якого вона цілком 

втрачає боєздатність. 

УТИКАННЯ ПАТРОНУ – затримка при стрільбі зі стрілецької зброї, 

викликана припиненням досилання патрону, внаслідок упору кулі в казенний 

зріз.  
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УШКОДЖУВАЛЬНА ДІЯ ПОРОХОВИХ ГАЗІВ – здатність 

порохових газів заподіювати пошкодження: 1) механічна: пробивна; розривна; 

забійна; 2) термічна; 3) хімічна; 4) комбінована. 

УШКОДЖУВАЛЬНИЙ ЧИННИК – матеріальне тіло, речовина або 

явище, що має здатність заподіювати пошкодження. 

УЯВНА НЕБЕЗПЕКА - є результатом перебільшення чи хибної оцінки 

негативних якостей ситуації, поведінки конкретних осіб, хибного тлумачення 

мовних повідомлень  

Ф 
ФАКТИЧНА ПІДСТАВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФІЗИЧНОЇ 

СИЛИ – це необхідність негайного її припинення із застосуванням сили. 

ФІЗИЧНА СИЛА - це прийоми самозахисту, особистої безпеки (удари, 

кидки, блоки, прийоми затримки, захоплення, вивільнення від захоплень, 

захисту від нападу озброєного і неозброєного супротивника, обеззброювання 

злочинця, озброєного вогнепальною та холодною зброєю), фізичного впливу 

(прийоми обшуку, поверхневої перевірки, зв‘язування, надягання кайданків і 

конвоювання) тощо.  

ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО  - незаконе позбавлення волі, завдання 

побоїв або ударів, заподіяння умисних легких, середньої тяжкості або тяжких 

тілесних ушкоджень, мордування. 

ФІЗИЧНИЙ ВПЛИВ – це застосування будь-якої фізичної сили, а 

також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій 

правопорушників. 

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ - припинення дій фізичних осіб, спрямованих на 

грабіж і розкрадання власності й персоналу, спроб нанесення збитку 

руйнуванням власності, технологій, комунікацій тощо. 

ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ - використовують для встановлення 

контролю над суб’єктами, що демонструють (чинять) пасивний, активний або 

агресивний опір; для досягнення поступливості від суб’єктів, що чинять опір, 

за допомогою технік больового контролю. 

ФРУСТРІЦІЯ – емоційний стан, що виникає внаслідок реальної чи 

уявної перепони, яка перешкоджає досягненню особистісно–значущої мети, у 
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відчутті тривожності, пригніченості, відчаю; у розладах уваги, зниження 

пам’яті та здатності до логічного мислення.  

Ц 
ЦИВІЛЬНА ЗБРОЯ – зброя, призначена для використання 

громадянами з метою самооборони, для навчання, занять спортом і 

полювання.  

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ - це функція держави, спрямована на захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 

наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий 

період (Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року N 5403-VI) 

ЦІЛИК – деталь відкритого механічного прицільного пристрою на 

ручній стрілецькій зброї, що має проріз чи діоптр, через які при наведенні є 

видимими і мушка, і ціль. 

ЦІЛЬ – об’єкт для ураження при стрільбі; може бути живою або 

неживою, рухомою або нерухомою. 

Ч 
ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГ ФІЗИЧНОЇ ОХОРОНИ - період з дати 

початку виконання нарядом поліції охорони заходів, передбачених умовами 

укладеного договору, до їх завершення, що підтверджується відповідними 

актами виконаних робіт. 

ЧЕРГОВА  ЧАСТИНА - підрозділ оперативного управління ліцензіата, 

спеціального охоронного підрозділу, штатна чисельність якого визначається з 

урахуванням цілодобового чергування, створеного для забезпечення постійної 

координації роботи персоналу охорони, обліку (збереження) вогнепальної 

зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів, надання практичної та 

методичної допомоги персоналу охорони в організації охорони майна та 

фізичних осіб. 

 «ЧИСТО ВПЕРЕД» – усна команда - сигнал черговій парі 

поліцейських про те, що вони можуть висуватися до входу в наступну кімнату. 

308 Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: навч. 

посібник / О. І. Тьорло, Ю. Р. Йосипів, В. М. Синенький та ін. Львів: ЛьвДУВС, 

2018. 480 с. 
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«ЧИСТО» – усна команда -  в кімнаті відсутній супротивник. 

ЧИЩЕННЯ ЗБРОЇ – певний порядок і приладдя для чищення ручної 

вогнепальної зброї. 

Ш 
ШВИДКОСТРІЛЬНІСТЬ – характеристика стрільби, що визначається 

кількістю пострілів за одиницю часу. 

ШЕПТАЛО – деталь спускового механізму стрілецької зброї у вигляді 

виступу на спусковому гачку або у вигляді самостійної деталі - важеля, яка 

утримує ударний механізм чи рухому систему автоматики зведеними та яка 

звільняє їх при дії стрільця на спусковий гачок або іншу спускову деталь. 

ШИНА МЕДИЧНА – медичний виріб для фіксації травмованої чи 

«хворої» частини тіла (кінцівки, шиї тощо). 

ШКОДА – це спричинення збитків, які можуть бути матеріальними: 

фізична (смерть людини, тілесні ушкодження, масове захворювання), 

майновими (знищення майна, зниження родючості земель) та нематеріальна: 

моральна (приниження честі та гідності), політична (повалення 

конституційного ладу, зміна меж території держави) тощо.  

ШОМПОЛ – дерев’яний або металевий стрижень для заряджання, 

розряджання та чищення ручної вогнепальної зброї. 

ШТУРМ - ведення бойових дій підрозділами органів внутрішніх справ 

з використанням всіх сил, засобів і методів для оволодіння об'єктом (будівлею, 

спорудою, приміщенням) і захоплення (знищення) злочинців, що перебувають 

у ньому. 

ШТУЧНЕ ДИХАННЯ (штучна вентиляція легенів) – комплекс заходів, 

спрямованих на підтримку обороту повітря через легені у людини (або 

тварини), що перестав дихати. 

ШУМОВИЙ ПАТРОН – патрон, який призначено для створення 

звукового ефекту стрільби.  

Ю 
ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ - охороняє законні права фірми і її 

співробітників у взаєминах з державою, юридичними і фізичними особами в 

карному і цивільному правових полях.  
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