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Анотація. Проведено аналіз спеціальної літератури щодо особливостей протистояння працівників 
правоохоронних органів та озброєних правопорушників. Визначено сукупність компонентів, які надають 
превагу правоохоронцеві під час зіткнення з озброєним правопорушником. У дослідженні взяли участь 62 
працівника органів внутрішніх справ. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель готовності майбут-
нього працівника міліції до діяльності в умовах нападу озброєного супротивника. 
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Постановка проблеми. У працях багатьох вчених [1, 3, 7] зазначається, що правоохо-
ронна діяльність дуже різноманітна та складна й визначається, як одна з най екстремальні-
ших. Вона пов’язана з активним протиборством зі злочинним середовищем, підвищеним сту-
пенем відповідальності та потребує нестандартних шляхів виходу з напружених ситуацій. 

За даними В. І. Барка та інших вчених [1, 3, 7], особливо небезпечні ситуації виникають 
під час зіткнення з озброєним та агресивно налаштованим правопорушником. Несподіваність 
та непередбачуваність таких ситуацій ускладнює добір ефективних методик навчання майбут-
ніх правоохоронців. В. І. Пліско [7] підкреслює, що неможливо в різних за проявом та ступе-
нем небезпеки ситуаціях діяти стереотипно. Вчений зазначає, що для підвищення ефективно-
сті підготовки майбутніх спеціалістів для різних видів професійної діяльності в навчальному 
процесі необхідно використовувати спеціально розроблені моделі [7]. Такі моделі повинні 
містити сукупність компонентів, якими повинен володіти працівник для успішного виконан-
ня поставлених завдань. Використання моделей у навчальному процесі сприятиме візуально-
му сприйняттю та засвоєнню необхідної інформації. 

На основі аналізу спеціальної літератури [1, 2, 7] виявлено, що вчені розробили різно-
манітні моделі психологічних якостей працівників органів внутрішніх справ (ОВС) різних 
спеціальностей, модельні характеристики фізичної підготовленості працівників ОВС. Однак 
питання розробки моделі готовності майбутнього правоохоронця до діяльності в умовах на-
паду озброєного супротивника залишилося без достатньої уваги спеціалістів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблема формування готовно-
сті особи до діяльності відзначається підвищеною увагою з боку науковців [3, 4, 7]. Різні ас-
пекти її дослідження знайшли своє відображення в роботах таких вчених: В. І. Барко, 
Ю. А. Бріскін, С. Х. Яворський та інші [3, 4, 7, 8]. У своїх працях вони розглядають загальні 
питання підвищення готовності до різних видів діяльності (трудової, спортивної, навчальної). 
Сутність такої готовності вчені вбачають у наявності в особи теоретичних знань та практич-
них умінь і навичок відповідно до специфіки діяльності.  

На думку спеціалістів [7, 8], готовність працівників правоохоронних органів ефективно 
діяти під час виникнення нетипових ситуацій в оперативно-службовій діяльності залежить від 
багатьох чинників, найважливішими з яких є рівень фізичної підготовленості, рівень техніко-
тактичної підготовленості, рівень морально-психологічної підготовленості. 

Для підтримання постійної готовності особового складу до виконання службових зав-
дань в умовах, максимально наближених до реальних ситуацій, Є. В. Кін [5] звертає увагу на 
важливість морально-психологічної підготовки та рекомендує відводити на фізичну підготов
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ку – 20%, на технічну – 30%, на психологічну – 50% затраченого часу в системі професійної 
підготовки.  

На формування психологічної готовності майбутніх працівників міліції до ефективних 
дій в умовах нестандартних ситуацій звертає увагу багато вчених [1, 5, 6 та ін.]. І. В. Платонов 
зазначає [6], що від психологічної готовності правоохоронця застосовувати прийоми фізично-
го впливу під час зіткнення зі злочинцем, озброєним холодною зброєю, залежить результат 
такої сутички. Автор стверджує, що методика навчання повинна сприяти формуванню в кур-
сантів як фізичної, так і психологічної готовності до виконання ефективних дій під час зі-
ткнення з озброєними правопорушниками. 

Багато вчених [2, 7, 8] наголошує на важливості використання моделей формування го-
товності спеціалістів до майбутньої діяльності в навчальному процесі. Тому розробка моделі 
готовності працівників міліції до протиборства з озброєним супротивником є актуальним на-
прямом наукових досліджень, що обумовило вибір теми. 

Мета роботи – поліпшити готовність майбутнього правоохоронця до діяльності в умо-
вах нападу озброєного супротивника. 

Завдання:  
1) визначити компоненти, що забезпечують готовність працівника міліції до ефектив-

ного протиборства з озброєним супротивником; 
2) розробити модель готовності майбутнього правоохоронця до діяльності в умовах 

нападу озброєного супротивника. 
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, педа-

гогічне спостереження, соціологічні методи (анкетування). 
Обговорення результатів дослідження. Для обґрунтування та розробки моделі готов-

ності майбутнього працівника міліції до діяльності в умовах нападу озброєного супротивни-
ка, було проведено анкетування працівників практичних підрозділів ОВС (n=62), які піддава-
лись реальному нападу озброєного правопорушника. 

За результатами анкетування визначено компоненти, що забезпечують готовність пра-
цівника міліції до ефективного протиборства з озброєним супротивником (рис. 1). До них на-
лежать такі: спеціальні уміння та навички (59,3%), психофізичні якості (29,8%) й теоретичні 
знання (17,9%). 

 

 
 

Рис. 1. Компоненти готовності працівника міліції до ефективного протиборства  
з озброєним супротивником 

 

Ураховуючи ці компоненти, було розроблено модель готовності майбутнього правоохо-
ронця до діяльності в умовах нападу озброєного супротивника. Схематично модель зображено 
на рис. 2. Вона показує взаємозв’язок дій працівника міліції, які виконуються на базі набутих 
знань, умінь та навичок й психофізичних якостей із поведінкою супротивника, яка передує на-
падові. Аналізуючи розроблену модель готовності, слід відзначити, що теоретичні знання –  
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це знання зовнішніх ознак у поведінці правопорушника перед виконанням атакувальних дій 
(63,7%); знання просторово-часових характеристик основних способів нападу (36,3%). 
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Рис. 2. Модель готовності майбутнього правоохоронця до діяльності  
в умовах нападу озброєного супротивника 
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Зовнішні ознаки загрози нападу стосуються особливостей поведінки та ходи правопо-
рушника при наближенні, психологічного стану на момент зіткнення та наявності зброї. Для 
своєчасної підготовки до виконання адекватних захисних дій необхідно уважно стежити за 
супротивником й аналізувати його поведінку. Аналізуючи наявність виду зброї, підготовчі 
рухи супротивника, що передують нападові, особливості ходи при наближенні, емоційний 
стан на момент зіткнення правоохоронець корегує власну поведінку. 

До просторово-часових характеристик основних способів нападу належить тривалість 
виконання підготовчих та атакувальних дій залежно від дистанції до супротивника на момент 
зіткнення й позиційного розташування сторін протиборства. Відчуваючи просторово-часові 
характеристики нападу та враховуючи дистанцію, правоохоронець має можливість застосо-
вувати ефективні засоби фізичного впливу (прийоми рукопашного бою, вогнепальну зброю 
тощо). Для успішної діяльності в умовах зіткнення з озброєним супротивником необхідно, 
щоб на базі даних теоретичних знань формувалися спеціальні уміння та навички в застосу-
ванні засобів фізичного впливу. 

Найважливішим є такий компонент готовності працівника, як спеціальні уміння та на-
вички. За рахунок наявності теоретичних знань й сформованості на цій основі спеціальних 
умінь у визначенні загрози за короткий час – зникає несподіваність у діях нападника. Вчасно 
виявивши небезпеку, правоохоронець має більше часу для аналізу рухів супротивника для 
прийняття вигідного позиційного розташування та виконання захисних дій адекватних ступе-
ню загрози. Це, своєю чергою, можливе при наявності професійної уваги та розвитку опера-
тивного мислення. Залежно від мотивації, зовнішніх умов та поведінки працівника, супротив-
ник приймає рішення щодо подальших дій. При цьому може намагатися зникнути, підкори-
тися й не чинити опір або ж нападає.  

У разі нападу супротивник виконує одну або декілька спроб атакуючих дій. При такому 
розвиткові ситуації успішність протиборства залежатиме від сформованості в майбутнього 
правоохоронця умінь та навичок у застосуванні засобів фізичного впливу. Але для вчасного 
виявлення агресивних намірів правопорушника правоохоронцеві слід бути уважним та зосе-
редженим.  

Важливим компонентом, який надає перевагу майбутньому правоохоронцю під час ви-
никнення небезпечних ситуацій, є розвиток спеціальних психофізичних якостей. Під час зі-
ткнення сторін протиборства дії правопорушника залежать від поведінки правоохоронця – від 
його уважності (43,5%), впевненості (27,4%), зібраності (18,9%), оперативного мислення 
(10,2%). Установлено, що поведінка правоохоронця в небезпечних ситуаціях визначається 
розвитком його вольових якостей (54,3%) таких як рішучість, сміливість, цілеспрямованість, 
ініціативність; емоційним станом (19,8%) та самоконтролем під час виконання службових 
обов’язків (17,6%). 

Аналіз результатів анкетування показав, що дії правопорушника стосовно працівника 
міліції характеризуються підступністю та агресивністю. Швидкі та рішучі дії правоохоронця 
сприяють зниженню рівня агресивності збоку нападника та досягненню переваги під час сути-
чки. Установлено, що під час протиборства з озброєним супротивником велике значення віді-
грають фізичні якості: спритність (63,4%) та швидкісно-силові якості («вибухова» сила ніг) 
(25,7%). Достатній рівень їх розвитку надає можливість випереджати правопорушника або 
своєчасно ухилятися від небезпечних дій. Швидкі випереджаючі дії та випередження призво-
дять до хаотичності та неточності в рухах супротивника. Спритні рухи сприяють виконанню 
складного динамічного завдання раціонально й ощадливо і, як наслідок, істотно скорочують 
час виконання всієї дії. Завдяки високому рівню розвитку цієї якості, працівник добре орієнту-
ється в просторі та часі, здатен швидко перебудовувати рухові дії стосовно обставин. 

Висновки.  
1. Визначено компоненти готовності працівника міліції до ефективного протиборства з 

озброєним супротивником: спеціальні уміння та навички (59,3%), психофізичні якості (29,8%) 
й теоретичні знання (17,9%). 
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2. Розроблено модель готовності майбутнього правоохоронця до діяльності в умовах 
нападу озброєного супротивника. Модель містить сукупність знань, умінь, навичок та психо-
фізичних якостей, якими необхідно володіти працівникові міліції для отримання переваги в 
умовах збройного зіткнення. Підготовка майбутніх працівників міліції з урахуванням розроб-
леної моделі сприятиме підвищенню ефективності їх професійної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці ситуаційних моделей ру-
хової та мотиваційної поведінки супротивника. 
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Аннотация. Проведен анализ специальной литературы относительно особенностей противостояния работ-
ников правоохранительных органов и вооруженных правонарушителей. Определена совокупность компонентов, 
которые дают преимущество правоохранителю во время столкновения с вооруженным правонарушителем. В ис-
следовании принимало участие 62 работника органов внутренних дел. Теоретически обоснована и разработана 
модель готовности будущего работника милиции к деятельности в условиях нападения вооруженного противника. 
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THE MODEL OF READINESS OF FUTURE OFFICER TO ACTIVITY  
IN THE CONDITIONS OF ATTACK OF THE ARMED OFFENDER 
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Abstract. The analysis of the special literature relating to the conflict between Internal Affairs workers and armed 
offenders is conducted. On the basis of police officers’ questionnaire the components which give the advantage for the 
officers’ to law enforcement during the conflict with the armed offender are highlighted. 62 Internal Affairs workers took 
part in the research. Theoretically the model of preparedness of prospective police officers to behave in the conditions of 
the armed offender attack was worked out and approved. 
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