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Вступ

Програму  навчальної  дисципліни  «Вогнева  підготовка»  розроблено
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  ступеня
вищої  освіти бакалавра спеціальності  «Право» (081)  галузі  знань  «Право»
(08) для підрозділів Національної поліції України.

Предметом  вивчення вогневої підготовки є зброя, що знаходиться на
озброєнні в органах та підрозділах Національної поліції України, прийоми й
правила безпечного поводження з нею, а також правомірного та ефективного
її застосування.

Міждисциплінарні  зв’язки:  вирішення  завдань  вогневої  підготовки
здійснюється в контексті з вивченням курсантами відповідних тем із тактико-
спеціальної  підготовки,  особистої  безпеки  працівників  поліції,  спеціальної
фізичної  підготовки,  адміністративної  діяльності,  кримінального  права  та
педагогіки вищої школи.

Програма навчальної  дисципліни  «Вогнева підготовка» складається з
таких розділів:

1 Теоретичні основи вогневої підготовки.
2 Матеріальна частина зброї, що є на озброєнні в органах та підрозділах

Національної поліції України.
3 Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї (практичне виконання

вправ Курсу стрільб).

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Мета  навчальної  дисципліни  «Вогнева  підготовка»  –  виховати
працівника  Національної  поліції  України,  який  володіє  належним  рівнем
компетентностей з таких напрямків:

Загальні компетентності
-  розуміти місце вогнепальної  зброї  в  загальнокультурному контексті

розвитку цивілізації;
-  знати  правила  безпечного  поводження  з  вогнепальною  зброєю  та

боєприпасами;
-  володіти навичками  максимально безпечного для себе та оточуючих

громадян поводження з вогнепальною зброєю;
Професійні компетентності
у службовій діяльності:
-  здатність  ефективно застосовувати  та  використовувати  вогнепальну

зброю у випадках, коли для цього виникають правові підстави;
-  здатність  дотримуватись  нормативно  визначеного  порядку

поводження  з  вогнепальною  зброєю  та  боєприпасами  в  різних  ситуаціях
службової діяльності;

в організаційно-управлінській діяльності:

-  знання сучасних проблем і  головних завдань вогневої  підготовки у
процесі професійного вдосконалення працівників національної поліції;
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-  здатність  орієнтуватись  в  основних  законодавчих  та  нормативно-
правових  актах,  що  регламентують  організацію  вогневої  підготовки
працівників Національної поліції;

-  здатність  організовувати навчально-тренувальний процес  з  вогневої
підготовки в системі службової підготовки у підрозділі Національної поліції; 

у педагогічно-консультативній діяльності:
- здатність розробляти планові, обліково-звітні та методичні документи

з вогневої підготовки;
-  здатність  проводити  заняття  з  вогневої  підготовки  з  дотриманням

вимог методики викладання та заходів безпеки;
- вміння надавати консультативну допомогу працівникам щодо техніки

стрільби та прийомів безпечного поводження з вогнепальною зброєю.

1.2. Завдання навчальної дисципліни «Вогнева підготовка»:
- сформувати у курсантів стійкі навички влучної стрільби зі стрілецької зброї

за умовами вправ Курсу стрільб;
- навчити курсантів безпечному поводженню з вогнепальною зброєю;
- сформувати у курсантів теоретичні знання з матеріальної частини й тактико-

технічних  характеристик  стрілецької  зброї  та  ручних  гранат,  основ
балістики,  заходів  безпеки  при  поводженні  зі  зброєю,  правових  підстав
застосування  зброї,  основ,  прийомів  та  правил  стрільби  зі  стрілецької
зброї, а також особливостей техніки і тактики стрільби в різних умовах;

- навчити  курсантів  прийомам  догляду  за  зброєю,  приведення  її  до
нормального бою;

- виховати у курсантів стійкі  психічні якості,  які  б давали змогу швидко та
правильно  орієнтуватись  у  типових ситуаціях,  правомірно  та  ефективно
застосовувати  вогнепальну  зброю  за  наявності  несприятливих  факторів
(психічне та фізичне навантаження);

- ознайомити  курсантів  з  теоретико-методичними  основами  вогневої
підготовки  та  сформувати  навички  проведення  практичних  занять  з
особовим складом органів та підрозділів Національної поліції України.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої
освіти повинен:

знати:
- особливості будови, призначення, тактико-технічні характеристики зброї, що

стоїть на озброєнні в органах та підрозділах Національної поліції України;
- принципи,  прийоми  та  правила  стрільби  зі  стрілецької  зброї  та  метання

ручних гранат;
- засади внутрішньої та зовнішньої балістики;
- специфіку заходів безпеки при поводженні зі зброєю;
- правові підстави та порядок застосування вогнепальної зброї поліцейським;
- зміст Курсу стрільб;
- порядок обліку і  зберігання   зброї  та  боєприпасів  в  органах і  підрозділах

Національної поліції України;
- засади методики та організації занять з вогневої підготовки;
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вміти:
- підтримувати зброю у справному стані, проводити обслуговування пістолету

та штурмової гвинтівки (автомату) та підготовку їх до стрільби;
- застосовувати знання прийомів та правил стрільби (швидко діставати зброю

та приводити її  у  бойову готовність,  приймати положення для стрільби,
виконувати прицілювання та обробку спуску, швидке перезаряджання зброї
зі зміною магазину, усунення затримок при стрільбі) при виконанні вправ
Курсу стрільб;

- вести  влучну  стрільбу  з  пістолета  та  штурмової  гвинтівки  (автомата)  за
умовами вправ Курсу стрільб;

- підтримувати на належному рівні особисту стрілецьку майстерність;
- безпечно  поводитись  зі  зброєю  та  боєприпасами  під  час  отримання  їх  у

черговій  частині,  навчально-тренувальних стрільб,  виконання  службових
обов’язків, розбирання та чищення, здачі до чергової частини;

- визначати  причини  можливих затримок  та  самостійно  усувати  їх   під  час
стрільби;

- виконувати нормативи з вогневої підготовки згідно умов Курсу cтрільб;
- аналізувати  ситуації  щодо  правомірності  застосування  зброї  на  підставі

чинного законодавства;
- застосовувати  знання  з  організації  та  методики  вогневої  підготовки  при

проведенні практичних занять.
На вивчення дисципліни відводиться 288 годин 8 кредитів ECTS. 
Мова навчання: українська
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у

науково-педагогічних  працівників  кафедри  вогневої  підготовки,  які
безпосередньо проводять заняття, або звернувшись з письмовим запитом на
електронну пошту за адресою: vsfp  @  ukr  .  net

mailto:vsfp@ukr.net
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2. Структура навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи вогневої підготовки

Тема 1. Вогнева підготовка як складова частина професійної підготовки
працівників Національної поліції України.

Поняття  професійної  підготовки  працівників  Національної  поліції

України.  Мета,  завдання,  зміст вогневої  підготовки та  її  місце у системі

професійної  підготовки  працівників  Національної  поліції  України та

навчальних  закладів  МВС  України.  Організаційні  основи  вогневої

підготовки.  Зброя,  що знаходиться на озброєнні  в органах та підрозділах

Національної поліції України.

Тема 2. Історія виникнення та розвитку вогнепальної зброї

Довогнепальна  зброя.  Вогнепальна  зброя  до  застосування  капсулів.

Вогнепальна  зброя  до  введення  бездимних  порохів.  Автоматична

вогнепальна зброя.

Тема 3. Загальне поняття про вогнепальну зброю

Сучасна класифікація вогнепальної зброї. Принципи будови. Основні

механізми. Боєприпаси до стрілецької зброї.

Тема 4. Основи стрільби зі стрілецької зброї 

Поняття  про  внутрішню  і  зовнішню  балістику.  Постріл  та  його

періоди.  Поняття  про  початкову  швидкість  кулі.  Віддача  зброї  та  кут

вильоту.  Траєкторія,  її  елементи та  форма.  Вплив умов стрільби на літ

кулі.  Розсіювання  куль  при  стрільбі.  Визначення  середньої  точки

влучення.

Тема 5. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю 
Основні  нормативні  документи.  Порядок  закріплення  вогнепальної

зброї  за  поліцейським.  Порядок  перевірки  знань  із  заходів  безпеки  при

поводженні  зі  зброєю.  Види  інструктажів  із  заходів  безпеки.  Заходи

безпеки  під  час  отримання  та  здачі  зброї  до  чергової  частини.  Заходи

безпеки  під  час  несення  служби.  Заходи  безпеки  під  час  навчально-

тренувальних  і  спортивних  стрільб.  Відповідальність  за  порушення

заходів безпеки.
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Тема  6. Правові  підстави  та  порядок  застосування  та  використання
вогнепальної зброї

Стаття 42 Закону України "Про Національну поліцію" – "Поліцейські

заходи примусу". Стаття 43 Закону України "Про Національну поліцію" –

"Порядок застосування поліцейських заходів примусу". Стаття 46 Закону

України "Про Національну поліцію" – "Застосування вогнепальної зброї".

Тема 7.Курс стрільб зі стрілецької зброї
Загальні  положення.  Вказівки  до  організації  і  проведення  стрільб.

Вправи для стрільб (умови та порядок виконання). Нормативи з вогневої

підготовки.

Тема 8. Облік і зберігання зброї та боєприпасів

Нормативні документи, що регламентують облік і зберігання зброї та

боєприпасів. Видача зброї та боєприпасів. Підстави для видачі та порядок

закріплення зброї за працівниками Національної поліції України. Порядок

витрати  боєприпасів  на  навчальну  практику  та  оперативні  цілі.  Річні

норми витрат боєприпасів на навчальну практику.

Тема 9. Організація та методика проведення занять з вогневої підготовки
Нормативні  документи,  які  визначають  порядок  організації  та

проведення стрільб.  Загальні положення щодо організації  та  проведення

стрільб. Вказівки до організації та проведення стрільб. Обов'язки осіб, які

організовують  і  обслуговують  стрільби.  Форми  навчальних  занять  з

вогневої підготовки, їх структура. Основи методики навчання стрільбі та

удосконалення  стрілецької  майстерності.  План-конспект  заняття.

Методична практика (проведення заняття у ролі керівника стрільб).

Розділ  2.  Матеріальна  частина  стрілецької  зброї,  що  є  на  озброєнні  в
органах та підрозділах Національної поліції України

Тема 10.  Пістолети, що стоять на озброєнні в органах та підрозділах
Національної поліції України

Тема 10.1. 9-мм пістолети "Форт"

Призначення,  тактико-технічні  характеристики,  основні  частини  та

механізми  пістолетів  "Форт-12",  "Джеріхо-Форт"  та  його  модифікацій,

"Форт-14", "Форт-17". Неповне розбирання та збирання пістолетів. Будова

та  робота  частин  і  механізмів  пістолетів.  Затримки  при  стрільбі  та

способи  їх  усунення.  Догляд,  чистка,  змазка  та  зберігання  пістолетів.

Огляд  пістолета  та  підготовка  до  стрільби.  Нормативи  з  вогневої

підготовки для пістолета "Форт-12" №№ 1-3.
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Тема 10.2. 9-мм пістолет Макарова (ПМ)

Призначення,  тактико-технічні  характеристики,  основні  частини  та

механізми  пістолета  Макарова  (ПМ).  Неповне  розбирання  та  збирання

пістолета. Будова та робота частин і механізмів пістолета. Затримки при

стрільбі  та  способи  їх  усунення.  Догляд,  чистка,  змазка  та  зберігання

пістолета.  Огляд  пістолета  та  підготовка  до  стрільби.  Нормативи  з

вогневої підготовки для пістолета Макарова №№ 1-3.

Тема 10.3. Пістолети неосновних зразків

Призначення,  бойові  властивості,  загальна  будова  пістолетів

неосновних  зразків:  автоматичний  пістолет  Стєчкіна  (АПС);  Тульский-

Токарєва  (ТТ);  пістолет  самозарядний  малогабаритний  (ПСМ),

малокаліберний пістолет спортивний.

Тема  11.  Довгоствольна  зброя,  що  стоїть  на  озброєнні  в  органах  та
підрозділах Національної поліції України

Тема 11.1. Автомати Калашникова
Призначення,  тактико-технічні  характеристики,  основні  частини  та

механізми  автоматів  Калашникова  (7,62-мм  автомат  Калашникова

модернізований АКМ; 5,45-мм автомати Калашникова АК-74, АКС-74У).

Неповне  розбирання  та  збирання  автоматів.  Будова  та  робота  частин  і

механізмів  автоматів.  Затримки  при  стрільбі  та  способи  їх  усунення.

Догляд,  чистка,  змазка  та  зберігання  автоматів.  Огляд  автомату  та

підготовка  до  стрільби.  Нормативи  з  вогневої  підготовки  для  автомату

Калашникова (АКС-74У/АКМ) №№ 1-3.

Тема 11.2. Штурмові гвинтівки "Форт"
Призначення,  тактико-технічні  характеристики,  основні  частини  та

механізми штурмових гвинтівок "Форт". Неповне розбирання та збирання

гвинтівок. Будова та робота частин і механізмів гвинтівок. Затримки при

стрільбі  та  способи  їх  усунення.  Догляд,  чистка,  змазка  та  зберігання

гвинтівок. Огляд гвинтівки та підготовка до стрільби.

Тема 11.3. Снайперські гвинтівки
Призначення,  бойові  властивості,  загальна  будова  снайперських

гвинтівок "Форт", Драгунова (СГД), ТОЗ-18.
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Тема 12. Ручні осколкові гранати (РОГ)

Призначення,  ТТХ,  матеріальна  частина  РОГ.  Заходи  безпеки  при

поводженні з РОГ. Порядок носіння та підготовки до застосування РОГ.

Тема  13.  Спеціальна  зброя,  що  стоїть  на  озброєнні  в  органах  та
підрозділах Національної поліції України

Призначення, бойові властивості,  загальна будова рушниці помпової

"Форт-500".

Розділ 3. Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї (практичне
виконання вправ Курсу стрільб)

Тема 14. Прийоми та правила стрільби з пістолета

Тема 14.1. Практичне виконання вправи 1 для стрільб із пістолета.
Умови та порядок виконання вправи.

Дії стрільця на вихідному рубежі: спорядження магазину. Виконання

нормативу № 1 для пістолета.

Дії стрільця на вогневому рубежі: поняття про вихідне положення та

положення  для  стрільби;  позиція  очікування;  зарядження  зброї,

припинення стрільби, розрядження та огляд зброї. Виконання підготовчих

вправ з навчальними патронами.

Техніка  стрільби  з  місця  по  нерухомій  цілі  без  обмеження  часу:

положення  для  стрільби  (стоячи  з  однієї  та  двох  рук),  прицілювання,

виконання спуску, управління диханням.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.

Тема 14.2. Практичне виконання вправи 2 для стрільб із пістолета КС
Умови та порядок виконання вправи.

Техніка прицільної стрільби з місця по нерухомій цілі без обмеження

часу: положення для стрільби (стоячи з однієї  та  двох рук);  вибір точки

прицілювання з  урахуванням відстані  до  цілі  та  величини перевищення

траєкторії  залежно  від  пристрілки  пістолета;  прицілювання;  виконання

спуску курка; управління диханням.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.
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Тема 14.3. Практичне виконання вправи 3 для стрільб із пістолета КС
Умови та порядок виконання вправи.

Техніка  стрільби  з  місця  по  нерухомій  цілі  в  обмежений  час  з

вихідного  положення  "позиція  очікування":  окремі  варіанти  "позиції

очікування" та їх тактичне обґрунтування; техніка прийняття положення

для стрільби (стоячи з двох рук) з різних варіантів "позиції очікування";

вибір  точки  прицілювання  з  урахуванням  відстані  до  цілі  та  величини

перевищення  траєкторії  залежно  від  пристрілки  пістолета;  особливості

прицілювання, виконання спуску та управління диханням при швидкісній

стрільбі.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.

Тема 14.4. Практичне виконання вправи 4 для стрільб із пістолета КС
Умови та порядок виконання вправи.

Техніка  стрільби  з  місця  по  нерухомій  цілі  на  дальній  дистанції  в

обмежений час (вихідне положення "зброя у кобурі"): діставання зброї та

прийняття положення для стрільби (різні варіанти, у залежності від типу

кобури та  особливостей  її  кріплення),  прицілювання,  виконання  спуску,

управління диханням.

Норматив з вогневої підготовки для пістолета № 4.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.

Тема 14.6. Практичне виконання вправи 6 для стрільб із пістолета КС
Умови та порядок виконання вправи.

Техніка стрільби після пробіжки по нерухомій цілі в обмежений час

з різних положень: техніка швидкісного пересування зі зброєю в руках з

дотриманням  заходів  безпеки;  прийняття  положення  для  стрільби  після

пробіжки   (стоячи,  з  коліна,  лежачи,  у  присіді);  техніка  стрільби  з

коротких  зупинок  при  стрільбі  у  русі  з  різних  положень  і  на  різних

дистанціях.

Норматив з вогневої підготовки для пістолета № 4.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.
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Тема 14.7. Практичне виконання вправи 7 для стрільб із пістолета КС
Умови та порядок виконання вправи.

Техніка  стрільби  з  перенесенням  вогню  на  середній  дистанції  в

обмежений  час  (з  вихідного  положення  "позиція  очікування"  –  зброя  в

руках,  патрон  у  патроннику):  особливості  стійки  при  стрільбі  з

перенесенням вогню; особливості прицілювання “по стволу” при стрільбі

на  середній  та  короткій  дистанціях;  узгодження  роботи  пальця  на

спусковому  гачку  з  перенесенням  зброї  на  іншу  мішень  та

прицілюванням.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.

Тема 14.8. Практичне виконання вправи 8 для стрільб із пістолета КС
Умови та порядок виконання вправи.

Техніка  стрільби  із  заміною  магазина:  тактика  заміни  магазину;

техніка заміни магазину з дотриманням заходів безпеки.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.

Тема 15. Прийоми та правила стрільби зі штурмової гвинтівки (автомата)

Тема 15.1. Практичне виконання вправи 1 для стрільб зі штурмової
гвинтівки (автомата) КС

Умови та порядок виконання вправи.

Приготування  до  стрільби:  спорядження   магазину   патронами,

прийняття  положення  для  стрільби  лежачи;  зарядження  автомата.

Виконання нормативів з вогневої підготовки для автомата №№ 1, 4.

Виконання  стрільби:  установка  прицілу  та  перевідника  вогню,

прикладка автомата, прицілювання, спуск курка, утримання автомата.

Припинення стрільби: поняття про тимчасове та повне припинення

стрільби; заміна магазина; розряджання автомата; огляд автомата.

Виконання підготовчих вправ з навчальними патронами.

Техніка  стрільби  з  місця  по  нерухомій  цілі  без  обмеження  часу:

положення для стрільби лежачи, вибір прицілу та точки прицілювання з

урахуванням  відстані  до  цілі,  прицілювання,  виконання  спуску,

управління диханням.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.
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Тема 15.2. Практичне виконання вправи 2 для стрільб зі штурмової
гвинтівки (автомата) КС

Умови та порядок виконання вправи.

Приготування  до  стрільби:  спорядження   магазину   патронами;

прийняття положення для стрільби стоячи, з коліна, лежачи; зарядження

автомата. Виконання нормативів №№ 1, 4 для автомата.

Виконання  стрільби:  установка  прицілу  та  перевідника  вогню,

прикладка автомата, прицілювання, спуск курка, утримання автомата при

стрільбі стоячи, з коліна, лежачи.

Припинення стрільби: поняття про тимчасове та повне припинення

стрільби; заміна магазина; розряджання автомата; огляд автомата.

Виконання підготовчих вправ з навчальними патронами.

Техніка стрільби з місця по цілі, що з'являється на обмежений час:

особливості  положення  для  стрільби  стоячи  та  з  коліна;  вибір  точки

прицілювання з урахуванням відстані до цілі; особливості прицілювання,

виконання спуску курка, управління диханням при швидкісній стрільбі.

Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.

Практичне  відпрацювання  усіх  вправ  для  стрільб  передбачає  такі

послідовні етапи:

- холосте тренування за умовами вправ;

- виконання вправ з полегшенням умов;

- виконання вправ згідно умов КС;

- виконання  вправ  (окрім  1та  2  для  пістолета)  з  додатковим  фізичним  (біг,

силові вправи, елементи рукопашної сутички тощо) та психоемоційним

(світлові  та  шумові  подразники,  за  несподіваним  сигналом  тощо)

навантаженням.
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