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супротивника озброєного холодною зброєю
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Анотації:
Проведено аналіз діяльності пра-
воохоронців в умовах реальних 
зіткнень із правопорушниками. 
Визначені та охарактеризовані 
компоненти протистояння нападу 
озброєного злочинця. Компоненти 
успішності виконання захисних дій 
знаходяться у взаємозалежності. 
Успішність захисту залежатиме від 
наявності знань закономірностей у 
діях супротивника. Успішність захис-
них дій залежатиме від послідовного 
засвоєння знань, формування умінь 
і навичок своєчасного реагувати на 
поведінку супротивника. 

Бондаренко В.В. Компоненты успешно-
сти выполнения защитных действий при 
нападении противника вооруженного хо-
лодным оружием. Проведен анализ дея-
тельности правоохранителей в условиях ре-
альных столкновений с правонарушителями. 
Определены и охарактеризованы компонен-
ты противостояния нападению вооружен-
ного преступника. Компоненты успешности 
выполнения защитных действий находятся 
во взаимозависимости. Успешность защиты 
будет зависеть от наличия знаний законо-
мерностей в действиях преступника. Успеш-
ность защитных действий будет зависеть от 
последовательного усвоения знаний, форми-
рования умений и навыков своевременного 
реагирования на поведение преступника. 

Bondarenko V.V. Components of suc-
cess implementation of protective ac-
tions at attack of opponent armed by 
plain weapon. The analysis of activity of 
worker of militia is conducted in the condi-
tions of the real collisions with offenders. 
Certain and described components of op-
position the attack of the armed criminal. 
Components of success of implementation 
of protective actions are in interdepen-
dence. Success of defence will depend on 
the presence of knowledges of conformities 
to law in the actions of criminal. Success of 
protective actions will depend on the suc-
cessive mastering of knowledges, forming 
of abilities and skills of the timely reacting 
on the conduct of criminal.
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Вступ.1

Підтримання законності та забезпечення безпеки 
громадян в нашій державі покладено на правоохорон-
ні органи. Для успішного виконання цих обов’язків 
працівникам міліції потрібна не лише юридична під-
готовка, а й достатній рівень спеціальної фізичної під-
готовки, який забезпечить готовність працівників ОВС 
до застосування прийомів фізичного впливу під час зне-
шкодження та затримання злочинців.

Дослідженням успішності в досягненні мети в різ-
них видах професійної діяльності займалося багато 
науковців. Успішне виконання прийомів самозахисту 
(Б.П. Карякін, С.А. Антоненко, О.М. Разумов, І.А. Дво-
рякін, Г.В. Николаєнок, Г.М. Дворник, С.С. Степанов), 
атакуючих дій фехтувальниками (М.М. Синицький, 
А.Д. Хазан, Ю.А. Бріскін, О.Ц. Демінский), атакуючих 
дій борців (В.Г. Олейніков, Ю.А. Моргунов, М.М. Ки-
зилов), прогнозування атакуючих дій супротивника, як 
фактор підвищення результативності сутичок (І.Г. Зна-
ковану, В.Д. Миронов), психологічні чинники успіш-
ності змагальної діяльності (В.М. Гринь), ефективність 
захисних дій (Л.С. Гільдін, Г.І. Анісімов) та ударних 
рухів у боксі (А.Б. Жадан), захисних дій в ігрових ви-
дах спорту (В.М. Степаненко, О.П. Базилевич), досяг-
нення позитивних результатів в професійній діяльності 
(Ю.О. Приходько, І.В. Бандурка, В.Б. Коновалова).

Практика показує, що працівники, які володіли зна-
ннями у поведінці супротивника безпосередньо перед 
нападом, змогли своєчасно відреагувати на атакуючі 
дії.

Дуже часто, при зіткненні із злочинцем, працівники 
піддаються нападу із застосуванням холодної зброї. У 
більшості випадків, під час таких сутичок, представ-
ники закону отримували поранення та непоодинокі ви-
падки їх загибелі. Тобто, проблема безпеки працівни-
ків ще не вирішена та полягає в тому, що працівники, 
освоївши програму зі спеціальної фізичної підготовки, 
при зустрічі із злочинцем, озброєним ножем, не впевне-
ні у виконанні спеціальних дій по його обеззброєнню 
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та затриманню. Це пояснюється відсутністю знань в які 
моменти сутички успішно виконувати захист, а в яких 
моментах не можливо його виконати. Тобто, виникають 
сумніви стосовно ефективності припинення злочинних 
дій. 

Для вирішення цієї проблеми потрібно проводити 
подальші дослідження, в науковому обґрунтовуванні 
дій, в уміннях прогнозувати їх, і на основі експеримен-
тального опробування, надавати рекомендації для по-
дальшого удосконалення методики підготовки, яка б 
дала змогу проводити затримання озброєних злочинців, 
з максимальною безпекою для життя правоохоронців. 

Робота виконана відповідно до плану НДР кафедри 
вогневої та спеціальної фізичної підготовки та „Осно-
вних напрямків наукових досліджень Київського наці-
онального університету внутрішніх справ на 2008-2010 
роки”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: виявити та охарактеризувати 

основні складові, які забезпечують успішне виконання 
захисних дій при нападі супротивника, озброєного хо-
лодною зброєю.

Завдання:
проаналізувати спеціальну літературу, методичні ре-1. 
комендації по підготовці працівників для протидії 
озброєному ножем супротивнику та діяльність право-
охоронців в реальному поєдинку із озброєним супро-
тивником;
визначити компоненти, які забезпечують успішність 2. 
виконання захисних дій, при нападі озброєного зло-
чинця.
Результати дослідження.
Підготовка правоохоронців до професійної діяль-

ності є багатоаспектною проблемою. Особливо склад-
ним та відповідальним є процес виховання професіона-
ла, готового діяти ефективно при зіткненні із озброєним 
супротивником. Формування спеціаліста в цьому на-
прямку покладено на спеціальну фізичну підготовку, 
під якою розуміють різноплановий педагогічний про-
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цес, результатом якого є формування та розвиток готов-
ності фахівця до здійснення професійних дій, оволодін-
ня спеціальними уміннями і навичками.

Багато науковців стверджують [2; 3; 6; 7; 8], що 
успішність виконання захисних дій при нападі супро-
тивника, озброєного холодною зброєю, залежить від 
багатьох факторів, найважливішими із яких є: 

- загальний фізичний стан;
- рівень техніко-тактичної підготовки;
- рівень морально-психологічної підготовки.
Під загальним фізичним станом розуміють рівень 

розвитку основних фізичних якостей та ступінь оволо-
діння професійно-прикладними руховими навичками, 
що забезпечує високу працездатність та успішне вико-
нання оперативно-службових завдань. 

Техніко - тактичний рівень підготовки визначаєть-
ся сформованістю умінь та навичок проводити обез-
зброєння та залежить від методики навчання, змісту та 
об’єму навчально-тренувальних занять.

Багато авторів, які досліджували різні аспекти про-
фесійної готовності працівників міліції відзначають 
важливість психологічної підготовки [5; 6;]. Морально-
психологічний настрій залежить від усвідомлення сво-
єї правоти, правомірності своїх ймовірних дій і цілого 
ряду особистих якостей людини: сміливості, рішучості, 
цілеспрямованості, ініціативності, впевненості у своїх 
силах. Деякі із цих якостей можуть з’явитися і одержа-
ти розвиток у процесі систематичних занять рукопаш-
ним боєм. 

Для підтримання постійної готовності особового 
складу до виконання службових завдань в умовах, що 
максимально наближаються до реальних ситуацій Є.В. 
Кін [3] рекомендує відводити на фізичну підготовку 
-20%, на технічну – 30%, на психологічну – 50% затра-
ченого часу в системі професійної підготовки. 

Провівши опитування працівників ОВС, які сти-
кались із супротивом злочинців, озброєних холодною 
зброєю, слід відмітити, що не дивлячись на постійне 
відпрацювання спеціальних дій, пов’язаних із обеззбро-
єнням та затриманням злочинців, переважна більшість 
із них не змогли своєчасно розкрити наміри супротив-
ника щодо нападу і відповідно не встигли відреагувати 
і застосувати адекватні захисні дії. Тобто, їм не виста-
чало знань про дії озброєного супротивника, які пере-
дують нападу.

Поведінка злочинця, при зіткненні із працівником 
міліції, може бути дуже варіативною і залежить від ба-
гатьох факторів: умов зіткнення, місцевості, співвідно-
шення кількості працівників та правопорушників, часу 
доби, виду скоєного злочинного діяння, психологічного 
стану та ін. 

Статистика свідчить, що більшість нападів відбува-
ються у темний час доби в неосвітлених місцях. В таких 
умовах візуальний контроль й відповідно реакція погір-
шується, не завжди є можливість визначити наявність та 
хват зброї, кут виносу руки, емоційний стан та інше [6].

Мотивація поведінки злочинця пов’язана з особли-
востями зіткнення. Напад, в основному, відбувається 
несподівано, переважно при наближенні працівників 
для перевірки документів. Дії нападаючого залежали 
від кількісного співвідношення працівників та право-
порушників. Якщо кількість працівників чисельно пе-

реважала, то напад відбувався не відразу, спочатку на-
магались зникнути, якщо не вдавалось – нападали.

Якщо чисельно переважали порушники, то їх пове-
дінка була більш впевненою та зневажливою стосовно 
представників закону. В основному, нападали не відразу, 
спочатку могли погрожувати ножем, намагаючись пси-
хологічно подіяти, залякати, не вдавалось – нападали. 

Частина злочинців, при наявності холодної зброї та 
неможливості уникнути фізичного контакту, щоб зупи-
нити правоохоронця, нападають не вагаючись, рухи не 
завжди точні, підготовчі дії навіть не намагаються при-
ховати. В більшості випадків, при впевнених захисних 
діях працівника – підкорялися [6].

Особливо небезпечні злочинці поводять себе при 
зустрічі із працівником впевнено, контролюючи себе, 
при неможливості уникнути контакту діють швидко 
та професійно. Тому підозрюваного весь час потрібно 
тримати під контролем та витримувати дистанцію. Під-
готовку необхідно проводити із врахуванням цих осо-
бливостей.

Підтримуючи думку вчених [2; 3; 6; 7; 8], які вва-
жають, що для успішного обеззброєння злочинця по-
трібний достатній рівень розвитку фізичних якостей, 
сформованість умінь та навичок проводити прийоми 
обеззброєння та психологічна готовність, зауважимо 
на важливості володіння знаннями у діях супротивника 
перед атакуючими діями, а також знань, за яких умов 
злочинець найбільш ймовірно може напасти. В залеж-
ності від поведінки правопорушника (емоційного стану, 
особливостей ходи, психологічного стану,) та зовнішніх 
умов, можна спрогнозувати його подальші дії щодо на-
паду [1.]

На нашу думку, сформованість умінь та навичок 
проводити прийоми обеззброєння та затримання в по-
єднанні із знаннями у діях супротивника та рівень за-
гального фізичного розвитку, слід віднести до профе-
сійного компоненту.

Характер реагування працівника міліції в ситуаціях, 
які виникають під час виконання оперативно-службових 
завдань, залежатиме також від його особистісних харак-
теристик: темпераменту, характеру, вольових якостей, 
здібностей, досвіду, навичок, знань, інтелекту. 

Темперамент накладає відбиток на способи поведін-
ки у певних ситуаціях. Від нього залежить вплив різних 
факторів, які визначають рівень нервово-психічного на-
пруження. 

Також слід відмітити вольові якості, які визначають 
як першочергові у розв’язанні складних проблем, що 
виникають під час виконання службових обов’язків. 
Під час припинення злочинних дій недостатній розви-
ток фізичних якостей, частково може компенсуватись 
наявністю розвинених вольових якостей [6].

Зважаючи на специфічність та небезпечність умов, 
які виникають при зіткненні працівника міліції із озбро-
єним злочинцем, невід’ємною складовою успішної про-
тидії нападу є емоційно-вольовий компонент. Подальші 
дії правопорушника, при зустрічі із працівником, зале-
жатимуть 

від поведінки правоохоронця, його зібраності, само-
контролю, впевненості та швидкості реагування.

Успішність будь-якої діяльності, в тому числі діяль-
ності по затриманню озброєного злочинця, залежить 
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від розвитку мотиваційного компоненту. До нього слід 
віднести спрямованість не лише на доцільні, рішучі дії, 
а й на власну безпеку, відчуття професійного обов’язку, 
впевненості у своїх силах і підготовленості.

Умовна схема, яка зображена на рис.1, розкриває 
структуру та взаємозв’язок компонентів, які забезпечу-
ють успішне виконання захисту при нападі супротивни-
ка, озброєного холодною зброєю. Але слід відзначити, 
що будь-яке відокремлення компонентів досить умовне, 
оскільки всі вони взаємопов’язані та взаємообумовлені.

Висновки. 
Таким чином, після аналізу літературних джерел, 

опитування працівників, які побували у реальних сутич-
ках із озброєним злочинцем та власних спостережень: 

- для якісної підготовки правоохоронців була розро-
блена методика, що надає перевагу над супротивником 
вже на початку сутички та базується на знаннях законо-
мірностей у діях супротивника, які передують нападу;

- встановлено, що успішність захисних дій залежа-
тиме від послідовного засвоєння знань до формування 
умінь та навичок своєчасно реагувати на поведінку су-
противника, розвитку сміливості, цілеспрямованості, 
рішучості, самовпевненості, ініціативності та спеціаль-
них фізичних якостей;

- встановлено, що компоненти успішності протидія-
ти нападу супротивника, озброєного ножем знаходять-
ся у взаємозалежності, тому підготовку слід розглядати 
комплексно.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення інших проблем підготовленості 
правоохоронців для виконання службових обов’язків, 
пов’язаних із затриманням озброєних злочинців.
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Компоненти успішності виконувати захист при нападі 
озброєного злочинця.
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Рис.1 Структурна модель успішності дій правоохоронця у сутичках з озброєним супротивником.
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