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Таким чином, необхідно зазначити, що використання відеореєстраторів 
в діяльності патрульної поліції дозволяє суттєво підвищити ефективність дія-
льності відповідних підрозділів. Але при цьому, виникла потреба в створені 
нового або вдосконалення діючого законодавства. 

В поліції Сполучених Штатів Америки вже давно застосовують таку 
спецтехніку у діяльності патрульних, наприклад: 

– відеореєстратори в машині; 
– відеореєстратори нагрудні; 
– відеореєстратори за вухом; 
– відеореєстратори на окулярах. 
Слід зазначити, що поліцейський повинен попереджати письмово на 

самій камері або на форменому одязі та в усній формі про те, що ведеться від-
еозапис, ознайомивши затримуваного зі своїми правами. Працівникам поліції 
не варто забувати і про свої права і обов’язки, так як нерідкі випадки доган, 
звільнень і пред’явлення звинувачень самим поліцейським, засновані на зня-
тому відеоматеріалі. 

Отже, необхідно зазначити, що відеореєстратор повинен стати невід’єм-
ною частиною технічного обладнання працівників Національної поліції України.  

Одержано 20.04.2017 
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ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАДАЧ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ 

Службово-бойові операції можуть проводить в будь-який час доби, при 
виконанні завдань (спеціальних операцій), які проводяться підрозділами спе-
ціального призначення, служби безпеки, військовими підрозділами, нерідко ці 
операції проводяться в умовах недостатньої освітленості (в приміщеннях де 
немає світла, в темну пору доби). Тому застосування більшості видів зброї в 
цих умовах істотно обмежуються (знижується видимість і дальність виявлення 
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об’єктів спостереження, ускладнюються пересування та орієнтування, погір-
шується організація та управління операцією навіть в рамках одного підроз-
ділу. Але не тільки застосування технічних засобів є складовою виконання 
поставлених задач а й психологічна та моральна підготовка бійця, відповідна 
підготовка, інструктаж при виконанні даних умов, зв’язок у групі під час про-
ведення операції, екіпірування. 

Актуальність поставлених задач визначається як індивідуальною так і 
груповою бойовою готовністю, як складової части професіоналізму співробіт-
ника. 

Основна проблема умов недостатньої освітленості в тому що вона 
пов’язана зі складність виявленням цілей. Коли рівень освітленості падає при 
якому мушка зброє стає не видною на навколишньому фоні, то потрібно опи-
ратися на придбанні м’язами рефлекторну пам’ять, а також використовувати 
сучасні інфрачервоні технічні засоби. 

Для її вирішення, стануть хорошими помічниками прицільні пристосу-
вання (мушка і цілик) з радіоактивним тритієвим люмінесцентним підсвічу-
ванням, інфрачервоні засоби, які в свою чергу можна поділити на класи: теп-
ло візири, прилади нічного бачення. При меншому рівні освітлення в пошуку 
ідентифікації цілей стане ліхтарик будь якого типу (тактичний ліхтар). 

Практичною значимістю буде методика виконання службових функцій 
в даних умовах, а це в свою чергу є екстремальною ситуацією. Ці умови зав-
жди є складними для людини, тому потрібно максимально комфортно себе 
почувати в даній ситуації, щоб ефективність виконання поставлених задач 
зросла. Отже для цього потрібно оволодіти певними навиками, які можна по-
ділити на дві категорії: 

I перша категорія – це психофізичні тренування, вправи котрі тренують 
психіку й одночасно розвивають фізичні здібності людини. Вони уявляють со-
бою комплекс прийомі та дій, виконуючи в різних рівнях небезпеки (ризику): 

– смуга ризику – ділянка, яка проходиться під впливом вогню із зброї; 
– занурення в воду із зав’язаними руками, та звільнення від них; 
– рукопашний бій с декількома противниками; 
– оцінка ситуації при виникненні ризику небезпечної ситуації; 
– правильність тримання ліхтаря перед собою; 
– правильність тримання зброї з ліхтарем в руці; 
– виконання вправ ходьби під стіною, обходу кута і т.д. 
II категорія – це технічні засоби, які допомагають у іншій категорії, а 

саме: 
– тактичні ліхтарі (ручні, під ствольні, нашоломні, штативні);  
– скритоносимі радіостанції; 
– хімічні джерела світла, для маркування своїх та багато інших при-

ладів; 
– інфрачервоні технічні засоби. 
Виконання задач в умовах недостатньої освітленості, можна навести 

декілька тактик з використанням тактичного ліхтаря при одиночній роботі. 
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Спочатку ліхтар буде вимкнений. Співробітник ввімкне його тільки для огля-
ду зони, яку не може цілком детально дослідити. В ході пошуку не рекомен-
дується перетинати небезпечні зони із включеним ліхтарем, луч вкаже злочи-
нцю на ваше місцезнаходження. 

Переміщатися потрібно тактичним шагом, як і при нормальному рівні 
освітлення діяти максимально приховано. Коли боєць виходить на перешко-
ду, яке не може детально розпізнати, він бере зброю до готовності, освітлює 
перешкоду, оглядає на предмет присутності противника, вимикає ліхтар й 
обережно пересувається до іншої точки. 

Не рекомендується водити променем по підлозі від себе до зони потен-
ційної небезпеки і назад. Якщо при огляді освящається кут стіни, то необхід-
но водити променем від низу кута стіни вверх і назад. Також коли тримати 
весь час зброю високо, то можна пропустити важливу деталь, як носок взуття 
або самого противника. 

При огляді великої кімнати, знаходиться співробітник всередині неї чи 
діє за порогом, можна обводити приміщення горизонтальним променем, як би 
заливаючи його променем. Зробивши одну швидку проводку потрібно пере-
міститись в інше положення та повторити прийом. 

Якщо співробітник натикається на противника, то потрібно тримати йо-
го в промені світла, бажано направив пряму в обличчя, щоб відкинути мож-
ливість будь-що бачити и адекватно реагувати. Коли противник озброєний, а 
боєць знаходиться на відкритому місці, не маючи укриття, потрібно стріляти. 

Важливо пам’ятати про те що після появи в темряві яркого променя 
боєць почне погано бачити в темряві і після вимкнення ліхтаря очам потребу-
ється якийсь час щоб адаптуватися до темноти. Існує спеціальна техніка, яка 
складається з того що при ввімкненні світла треба закрити праве око, яким за-
звичай ціляться, то в цьому випадку ведуче око в якийсь мірі збереже здат-
ність бачити в темряві. Якщо виникне загроза, то потрібно відкрити око і він 
рефлекторно ляже на мушку. 

Робота в групі 
При проведенні спеціальних операцій в умовах недостатньої освітлено-

сті робота в групі суттєво піднімає шанси на успіх. Співробітники групи по-
винні діяти спільно, що передбачує: 

– злагоджену перевірку потенційно небезпечних зон; 
– координування напряму до спільної цілі; 
– оперативну інформацію, що дозволяє ефективно вирішувати задачі. 
Недостатність освітленості впливає на здатність членів групи спілкува-

тися один з одним. Перевагу в даних умовах мають підрозділи оснащені су-
часними інфрачервоними технічними засобами, а саме: 

– Тепловізори – це пристрої, призначені для візуалізації і контролю 
об’єктів за їх власним випроміненням, їх застосовують: 

 при забезпеченні прихованих спостережень і розвідки; 
 для контролю пересування особового складу та противника; 
 забезпечення прицілювання і ведення стрільби; 
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 оцінки часу дій події за характером залишення теплових слідів; 
 перебування вибухових пристроїв, що знаходяться увімкненому стані 

тощо. 
– Прилади нічного бачення – слугує для отримання у темряві видимого 

зображення об’єктів та місцевості. Призначений для виявлення, розпізнаван-
ня та спостереження цілей в умовах недостатньої освітленості. 

У випадку відсутності цих технічних засобів можливість спілкуватися 
жестами відсутня. Для передач команд та координації дії командири груп 
можу фізично направляти напарників в потрібну сторону, а стисненням пе-
редпліччя передавати прості повідомлення, як «так» або «ні». Із використан-
ням рацій вони повинні бути оснащені навушником – вкладишем. 

Можливо не буде іншого вибору, як спілкуватися тільки голосом, звуки 
якого можуть виказати присутність та місцезнаходження групи. В цьому ви-
падку той хто передає інформацію повинен шепотіти товаришу прямо у вухо, 
та при цьому контролювати свій сектор відповідальності. 

З іншого боку з використанням ліхтаря виникає можливість передавати 
закодовані повідомлення, хоча і виникає ризик видати себе.  

Пульсуючий ліхтар 
При почерговому використанні ліхтаря членами групи противник буде 

збитий з пантелику, не зможе визначити ні чисельність групи, ні місцеполо-
ження її членів. Але співробітникам потрібно бути уважними щоб промінь не 
направлявся на товаришів и не видати задньою під світкою.  

Користуючись променем ручного чи бойового ліхтаря для зачищення 
приміщення, не входячи в нього співробітник оглядає і бере під контроль всі 
ділянки кімнати, які видно з дверей. Ще раз перевіряється безперешкодність 
проходу до середини проводячи променем по полу від дверей вглибину кім-
нати. Перед заходженням світло гаситься, перший номер, проходить в кімна-
ту, далі другий номер слідує за ним в пересіченні пройму та направляє про-
мінь в неперевірених кут, далі йде детальна зачистка. 

Огляд кута стіни 
Співробітник освячує оглядову зону, а його напарник зачищає небезпе-

чний простір. Поки ліхтар ввімкнений поліцейський непомітний для против-
ника. 

Стіна світла 
Ця тактика яка створюється членами групи, під прикриттям якої можуть 

пересуватися, остаючись невидимими для противника. При наявності достат-
ньої інтенсивності світла ліхтарів, або прожекторів, можна лишити противни-
ка здатності бачити всіх членів групи. Ліхтарі слід тримати високо щоб із 
укриття світити ним, члени групи які знаходяться перед ліхтарями, повинні 
пересуватись пригнувшись або повзком, щоб не попадати під світовий потік. 

Підводячи підсумки виконання службово-бойових задач в умовах недо-
статньої освітленості, слід відзначите те що незалежно від виконання задачі в 
групі або в одиночку, з використанням технічних засобів, або ж тільки з такти-
чними ліхтарями в будь-якому випадку знадобиться вміння швидко реагувати 
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на зміни ситуації, приймати відповідальні рішення, які потрібно доводити до 
автоматизму. Для набуття цих вмінь потрібно плідно тренуватись при вирі-
шенні конкретних тактичних задач. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА ТЕХНОГЕННО 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

Актуальністю даної роботи полягає у гострій необхідності забезпечення 
публічного порядку на місцях несення служби з урахуванням техногенних 
об’єктів, які знаходяться поруч. Співробітники Національної поліції забезпе-
чують несення служби та охорону на техногенних об’єктах тобто об’єктах, 
які під впливом природних (природних катаклізмів) та антропогенних причин 
(аварій, людської недбалості або тероризм) можуть спровокувати виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного характеру (пожежі, хімічні забруднення, 
радіоактивне забруднення і т. д.). До таких можна віднести наступні об’єкти: 

– атомної енергетики,  
– хімічної промисловості,  
– транспортної інфраструктури,  
– склади зі зберіганням боєприпасів,  
– склади зі зберіганням хімічних речовин, 
– об’єкти комунального господарства, 
– спортивна інфраструктура, 
– міські об’єкти, де проходять масові заходи. 
Надзвичайні ситуації становлять значний відсоток від загальної кілько-

сті (ситуацій) завдань, які стоять перед працівниками Національної поліції. В 
свою чергу ці ситуації поділяються на наступні види: природного та антропо-
генного походження. Одними з найнебезпечніших ситуацій антропогенного 
походження є аварії на техногенних об’єктах. До прикладів аварій на таких 
об’єктах можна віднести: 

– Аварії які сталися стосовно атомної енергетики, найбільш суттєвою 
була аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, наслідками якої 
тільки в Україні радіоактивного забруднення зазнали понад 8 % території кра-
їни (майже 50 тис. км2 земель), на яких зосереджені 2,3 тис. населених пунк-
тів дванадцяти областей. Та залучення до ліквідації склали приблизно 600 000 


