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Зростання агресивності та жорстокості
правопорушників, що відмічається остан�
нім часом, примушує шукати нові підходи
до професійної підготовки професіоналів
– правоохоронців. Для таких підходів ха�
рактерна взаємодія державних правоохо�
ронних структур та громадських організа�
цій, а однією із форм такої роботи є прове�
дення науково�практичних семінарів з
практичними працівниками, чия діяльність
пов’язана з охоронними функціями та бо�
ротьбою із злочинністю.

У лютому 2012 року зазначені семінари
проводилися:
★ Навчально�науковим інститутом управ�
ління Національної академії внутрішніх
справ;
★ Поліцейським центром бойових мис�
тецтв «Закон і порядок»;
★ Українською поліцейською автомобіль�
ною корпорацією;
★ Київським відділеннями Української
секції Міжнародної поліцейської асоціації,
ГУМВС України у Львівській області;
★ Харківським відділеннями Української
секції Міжнародної поліцейської асоціації;
★ ГУМВС України у Львівській області;
★ ГУМВС України в Харківській області;
★ УМВС України на Південній залізниці;
★ поліцейським спортивним клубом PSK�
Lviv;

У ході проведення науково�практичних
семінарів проводилися теоретичні та прак�

тичні заняття, спрямовані на формування
у працівників навичок виживання в екстре�
мальних умовах, пов’язаних з протистоян�
ням правопорушникам.

6�7 лютого 2012 року у м. Львові було
проведено науково�практичний семінар
«Бойові мистецтва – основа спеціальної
фізичної підготовки працівників міліції».

В роботі семінару взяли участь понад
150 працівників міліції. 6 лютого теоретич�
ні та практичні заняття проводилися у
Львівському державному університеті
внутрішніх справ з науково�педагогічними
працівниками та курсантами. Розглядали�
ся питання практичного застосування бо�
йових мистецтв у практичній діяльності
працівників ОВС.

7 лютого в спортивному залі ФСТ «Дина�
мо» проводилися практичні заняття з пра�
цівниками підрозділу міліції особливого
призначення «Беркут». У ході занять від�
працьовувалися питання захисту від напа�
ду правопорушника, постановки злочинної
поведінки під контроль та затримання пі�
дозрюваного.

9–10 лютого 2012 року у м. Харкові було
проведено науково�практичний семінар
«Спеціальна фізична підготовка працівни�
ків ОВС».

В семінарі взяли участь працівники груп
захоплення УМВС України на Південній за�
лізниці, спеціальних підрозділів «Беркут»,

«Сокіл», «Грифон», інших підрозділів
ГУМВС України у Харківській області (за�
гальна кількість 150 осіб).

Аналогічні семінари проводилися з пра�
цівниками правоохоронних органів США,
Великої Британії, Франції, Болгарії, Росії,
Білорусі та інших країн. Організатори семі�
нарів приймають замовлення від право�
охоронних органів та недержавних охо�
ронних структур на проведення науково�

практичних семінарів, конференцій, тре�
нінгів за узгодженою тематикою.

З наступного номеру в журналах «Бізнес
і безпека» планується публікація матеріа�
лів науково�практичних семінарів, які бу�
дуть корисні всім, хто замається охорон�
ною діяльністю.
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Фото 1: голова організаційного 
комітету семінару у Львові 
Мальсагов В. Б., заступник голови 
оргкомітету Шаповалов  Б. Б., 
член оргкомітету Шаломінов В. В.

Фото 2: практичні заняття в програмі 
семінару з курсантами Львівського 
державного університету внутрішніх
справ проводить професор кафедри
ТСП ННІУ НАВС полковник міліції 
Шаповалов Б. Б.

Фото 3: практичні заняття 
з працівниками спецпідрозділу «Беркут»
ГУ УМВС України у Львівській області.

Фото 5: члени оргкомітету в м. Харкові
Шаповалов Б. Б., Четверіков О. Ф. 
та начальник ВКР УМВС України 
на Південній залізниці полковник міліції
Науменко О. В. перед початком занять

На фото 6: практичні заняття із 
звільнення від захоплень проводить 
засновник системи раціонального
управління безпекою, майстер 
чорного поясу (1 дан) Четверіков О. Ф.

Фото 4: віцеFпрезидент Української 
поліцейської автомобільної корпорації
Шаповалов Б. Б. проводить теоретичні
заняття з основ протидії правопорушникам
в екстремальних умовах


