
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедри вогневої підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор НАВС
полковник поліції

 С.Д. Гусарєв

____._______.20___

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

за спеціальністю «Право» (081)
для підготовки кадрів для органів досудового розслідування, кримінальної

поліції, експертної служби (спеціалізація «Судова експертиза»),
ступеня вищої освіти магістра

навчально-наукових інститутів №№ 1, 2
1-й курс набору 2017 року

Київ 
2017 рік



2

Робоча програма з навчальної дисципліни "Вогнева підготовка" складена для
здобувачів  вищої  освіти  відповідно  до  програми  підготовки  фахівців  за
спеціальністю  «Право»  (081)  ступеня  вищої  освіти  магістра,  за  денною
формою навчання.

Розробники:
Запорожанов О.В.–  професор  кафедри  вогневої  підготовки  НАВС,

кандидат педагогічних наук, доцент;

Крук  О.М.  –доцент  кафедри  вогневої  підготовки  НАВС,  кандидат

юридичних наук;

Луцака Д.О. – старший викладач кафедри вогневої підготовки НАВС;

Мазур І. М.– професор кафедри вогневої підготовки НАВС;

Федченко  О.С.  –  викладач  кафедри  вогневої  підготовки  НАВС,

кандидат юридичних наук.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри вогневої підготовки НАВС

Протокол від ___ ____________ 20___ року № ___.

Т. в. о. завідувача кафедри вогневої підготовки  

                      _____________     Д. О. Луцака

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від ____  ________________2017 року № ___.

Голова науково-методичної ради НАВС_________________    С.Д. Гусарєв

 Запорожанов О.В., Крук О.М.,Луцака Д. О.,  Мазур 
І. М., 2017

 Національна академія внутрішніх справ, 2017



3

1. Програма навчальної дисципліни
Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Вогнева  підготовка»

розроблена  для  підготовки  фахівців  ступеня  вищої  освіти  магістра  за
спеціальністю «Право» (081) для підрозділів Національної поліції України в
Національній академії внутрішніх справ.

Предмет  вогневої  підготовки  становлять  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 слухачами відповідних тем із тактико-
спеціальної  підготовки,  особистої  безпеки  працівників  поліції,  спеціальної
фізичної  підготовки,  адміністративної  діяльності,  кримінального  права  та
педагогіки вищої школи.

Мета навчальної  дисципліни  «Вогнева  підготовка»  –  виховати
працівника Національної поліції України, здатного ефективно, максимально
безпечно  для  себе  та  оточуючих  громадян,  поводитись  з  вогнепальною
зброєю, а також ефективно застосовувати та використовувати її у випадках,
коли для цього виникають правові підстави.

Завдання навчальної дисципліни «Вогнева підготовка»:
-сформувати у слухачів стійкі навички влучної стрільби зі стрілецької зброї
за умовами вправ Курсу стрільб;
- навчити слухачів безпечному поводженню з вогнепальною зброєю;
- сформувати у слухачів 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  слухачів  прийомам  догляду  за  зброєю,  приведення  її  до
нормального бою; 
- виховати у слухачів 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  слухачів  з  теоретико-методичними  основами  вогневої
підготовки та сформувати навички проведення практичних занять з особовим
складом органів та підрозділів Національної поліції України.

У  результаті  навчання  з  дисципліни  «Вогнева  підготовка»  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;
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- 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 та підрозділах
Національної поліції України;
-  правила  та  прийоми  догляду  та  підтримання  в  бойовій  готовності
стрілецької зброї та боєприпасів;
- засади методики та організації занять з вогневої підготовки;

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.

Мова навчання: українська.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри вогневої та спеціальної фізичної
підготовки,  які  безпосередньо  проводять  заняття,  або  звернувшись  з
письмовим запитом на електронну пошту за адресою:vsfp  @  ukr  .  net

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).
На вивчення навчальної дисципліни на 1 курсі відводиться 60 годин, з

них:  практичних занять  –  30  годин,  самостійної  підготовки  –  30  годин,  2
кредитиECTS.

mailto:vsfp@ukr.net
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Підсумковий контроль проводиться у формі заліків у 1 та 2 семестрах.
Залік  складається  з  двох  теоретичних  питань  та  практичного  виконання
вправи зі стрільби.

Навчальний процес  здійснюється  у  таких  формах:  аудиторні  та  поза
аудиторні заняття.

Поза аудиторні заняття:
- підготовка  реферату  (доповіді)  за  темою,  узгодженою  з

викладачем;
- самостійне теоретичне опрацювання окремих тем;
- вирішення тестових завдань;
- індивідуальні консультації;
- виконання імітаційних вправ з окремих тем.

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, ступінь

вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість
кредитів ECTS – 2

Галузь знань
"Право" (08)

Варіативна, завибором
навчального закладу

Спеціальність
"Право" (081)

для підготовки кадрів
для органів
досудового

розслідування,
кримінальної поліції,

експертної служби
(спеціалізація «Судова

експертиза»)
(набір 2017 року)

Кількість розділів – 3
Рік підготовки: 1-й

2017/2018 навчальний рік

Загальна кількість        
годин – 60

Семестр
1-й 2-й

Практичні, год
10 20

Самостійна робота, год
20 10

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 2

Ступінь вищої освіти:
«Магістр»

Вид контролю

Залік Залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 50:50.
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план)

Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма

Всього
у тому числі

л п сем.
С.
р.

1 2 3 4 5 6

Розділ 1.Теоретичні основи вогневої підготовки

Тема 1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю. 6 6
Тема 2. Правові підстави та порядок застосування 
й використання вогнепальної зброї.

6 6

Тема 3. Курс стрільб зі стрілецької зброї 4 4
Тема 5. Організація та методика проведення занять
з вогневої підготовки

10 2 8

Разом за розділом 1 26 2 24
Розділ 2.Матеріальна частина стрілецької зброї, що є на 

озброєннів органах та підрозділах Національної поліції 
України

Тема 6. Пістолети, що стоять на озброєнні в 
органах та підрозділах Національної поліції 
України

10 4 6

Разом за розділом 2 10 4 6

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

Тема 7.2. Практичне виконання вправи 3 для 
стрільб із пістолета КС

4 4

Тема 7.3. Практичне виконання вправи 4 для 
стрільб із пістолета КС

12 12

Тема 7.4. Практичне виконання вправи 6  для 
стрільб із пістолета КС

4 4

Тема 7.6. Практичне виконання вправи 8 для 
стрільб із пістолета КС

4 4

Разом за розділом 3 24 24
Залік

Усього годин 60 30 30

Структура навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи вогневої підготовки

Тема 1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю 
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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.

Тема  2. 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 3.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 5. 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 6. Пістолети, що стоять на озброєнні в органах та підрозділах 
Національної поліції України

Тема 6.1. 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 6.2. 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.

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

Тема 7. Прийоми та правила стрільби з пістолета

Тема 7.2. 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 7.3. 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 7.4. 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.
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Норматив з вогневої підготовки для пістолета № 4.
Холосте  тренування  за  умовами  вправи.  Практичне  виконання

вправи.

Тема 7.6. 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.

4. Плани практичних занять

1-й семестр

Заняття №1. Тема 5. Організація та методика проведення занять з 
вогневої підготовки (2 год.):

1 Нормативні документи, які визначають порядок організації та проведення
стрільб.

2 Обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби.
3 Форми навчальних занять з вогневої підготовки, їх структура.
4 Основи  методики  навчання  стрільбі  та  удосконалення  стрілецької

майстерності.
5 План-конспект заняття.

Заняття №2. Тема 6.2. 9 мм пістолет Макарова (ПМ) (2 год.):
1 Призначення,  принцип  дії,  тактико-технічні  характеристики,  основні

частини та механізми 9 мм пістолета Макарова (ПМ).
2 Неповне розбирання та збирання ПМ.
3 Затримки при стрільбі та способи їх усунення.
4 Нормативи з вогневої підготовки для ПМ №№ 1-3.

Заняття №3-4. Тема 7.2. Практичне виконання початкової вправи 3 для 
стрільб із пістолета (4год.):

1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час проведення навчально-
тренувальних та спортивних стрільб.

2. Умови та порядок виконання вправи.
3. Техніка швидкісної стрільби з пістолета з вихідного положення «позиція

очікування»: стійка та утримання пістолета у вихідному положенні, вибір
точки  прицілювання  з  урахуванням  відстані  до  цілі  та  величини
перевищення  траєкторії  залежно  від  пристрілки  пістолета;  виконання
першого пострілу; виконання серії  пострілів;  управління диханням при
серійній стрільбі.
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4. Холосте тренування за умовами вправи.
5. Практичне виконання  вправи 3 для пістолета КС.
6. Відпрацювання нормативів №№ 1-3 для ПМ та «Форт-12».

Заняття №5. Тема 7.3. Практичне виконання вправи 4 для стрільб    із 
пістолета (2год.):

1 Заходи  безпеки  при  поводженні  з  вогнепальною  зброєю  під  час
проведення навчально-тренувальних та спортивних стрільб.

2 Умови та порядок виконання вправи.
3 Техніка швидкісної стрільби з пістолета з вихідного положення «зброя у

кобурі»:  діставання  зброї  з  кобури,  заряджання,  виконання  першого
пострілу, виконання  серії  пострілів,  управління  диханням при серійній
стрільбі.

4 Холосте тренування за умовами вправи.
5 Практичне виконання  вправи 4 для пістолета КС.
6 Відпрацювання нормативів №№ 1-4 для ПМ та «Форт-12».

2-й семестр

Заняття №6. Тема 6.1. 9-мм пістолети «Форт» (2 год.):

2 Заходи безпеки при поводженні зі зброєю.
3 Призначення,  принцип  дії,  тактико-технічні  характеристики,  основні

частини та механізми 9-мм пістолетів «Форт-14», «Форт-17».
4 Неповне розбирання та збирання пістолетів «Форт-14», «Форт-17».
5 Затримки при стрільбі та способи їх усунення.

Нормативи з вогневої підготовки для пістолета «Форт-12» №№ 1-3.

Заняття №7-11. Тема 7.3. Практичне виконання вправи 4 для стрільб    із 
пістолета (10год.):

1. Заходи  безпеки  при  поводженні  з  вогнепальною  зброєю  під  час
проведення навчально-тренувальних та спортивних стрільб.

2. Умови та порядок виконання вправи.
3. Техніка швидкісної стрільби з пістолета з вихідного положення «зброя у

кобурі»:  діставання  зброї  з  кобури,  заряджання,  виконання  першого
пострілу, виконання  серії  пострілів,  управління  диханням при серійній
стрільбі.

4. Холосте тренування за умовами вправи.
5. Практичне виконання  вправи 4 для пістолета КС.
6. Відпрацювання нормативів №№ 1-4 для ПМ та «Форт-12».

Заняття №12, 13. Тема 7.4. Практичне виконання вправи 6 для стрільб    
із пістолета (4год.):
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1 Заходи  безпеки  при  поводженні  з  вогнепальною  зброєю  під  час
проведення навчально-тренувальних та спортивних стрільб.

2 Умови та порядок виконання вправи.
3 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.

4 Холосте тренування за умовами вправи.
5 Практичне виконання  вправи 6 для пістолета КС.
6 Відпрацювання нормативів №№ 1-4 для ПМ та «Форт-12».

Заняття №14, 15. Тема 7.6. Практичне виконання вправи 8 для стрільб із 
пістолета КС (4 год.):

1 Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю.
2 Умови та порядок виконання вправи.
3 Техніка стрільби із заміною магазина: тактика заміни магазину; техніка

заміни магазину з дотриманням заходів безпеки.
4 Холосте тренування за умовами вправи.
5 Практичне виконання  вправи 8 для пістолета КС.

5. Завдання самостійної роботи

5.1. Практикум
Опрацювати  наступні  питання  та  підготувати  реферат  (доповідь)  за

темою, узгодженою з викладачем:
1 Історія виникнення та розвитку вогнепальної зброї.
2 Сучасна класифікація вогнепальної зброї.
3 Основи балістики.
4 Матеріальна  частина  короткоствольної  вогнепальної  зброї,  що  є  на

озброєнні в органах та підрозділах Національної поліції України.
5 Матеріальна  частина  довгоствольної  вогнепальної  зброї,  що  є  на

озброєнні в органах та підрозділах Національної поліції України.
6 Основні  положення  нормативних  документів,  що  визначають  заходи

безпечного поводження зі зброєю.
7 Законодавчі  акти  та  нормативні  документи,  що  визначають  правові

підстави та порядок застосування та використання вогнепальної зброї.
8 Порядок організації та проведення навчальних стрільб.
9 Основи  методики  навчання  стрільбі  та  удосконалення  стрілецької

майстерності.
10  Скласти план-конспект заняття з вогневої підготовки.

5.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної 
роботи:
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1 1-й етап розвитку стрілецької зброї: ручна метальна зброя довогнепальної
епохи (праща, лук, арбалет).

2 Вогнепальна  зброя  з  часів  її  виникнення  до  застосування  ударних
(капсульних) сполук (до кінця 18 ст.).

3 Вогнепальна зброя часів ударних (капсульних) сполук та димного пороху
- від появи капсулів до винайдення бездимних порохів (1800-1885р.р.).

4 Вогнепальна  зброя  з  часів  введення  бездимного  пороху  -  епоха
автоматичної зброї.

5 Неавтоматична та автоматична стрілецька вогнепальна зброя. Принципи
будови та сутність дії автоматики зброї.

6 Боєприпаси до стрілецької вогнепальної зброї. Визначення калібру зброї.
7 Поняття  внутрішньої  балістики.  Постріл  та  його  періоди,  початкова

швидкість кулі.
8 Поняття зовнішньої балістики. Траєкторія,  її  види, елементи траєкторії.

Прямий постріл.
9 Порядок закріплення вогнепальної зброї за поліцейським.
10  Обов‘язки поліцейського, за яким закріплена вогнепальна зброя.
11  Що категорично заборонено при поводженні з вогнепальною зброєю? 
12  Види інструктажів з питань заходів безпеки при поводженні зі зброєю.
13  Заходи  безпеки  при  поводженні  з  вогнепальною  зброєю  під  час

отримання її в черговій частині.
14  Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час здачі її до

чергової частини. 
15  Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення

служби. 
16  Заходи  безпеки  при  поводженні  з  вогнепальною  зброєю  під  час

проведення навчально-тренувальних та спортивних стрільб.
17  Відповідальність  за  порушення  заходів  безпеки  при  поводженні  з

вогнепальною зброєю.
18  Застосування  вогнепальної  зброї  працівниками  поліції  (ст.  46  Закону

України “Про Національну поліцію”).
19  Використання  вогнепальної  зброї  працівниками  поліції  (ст. 46  Закону

України “Про Національну поліцію).
20  Порядок  застосування  поліцейських  заходів  примусу  (ст.  43  Закону

України “Про Національну поліцію”).
21  Загальні положення Курсу стрільб (розділ 1).
22  Вказівки до організації та проведення стрільб.
23  Призначення, умови, та порядок виконання вправ першої категорії.
24  Призначення, умови та порядок виконання вправ другої категорії.
25  Нормативи  з  вогневої  підготовки  для  пістолетів  «Форт-12»  та  ПМ:

найменування, вимоги до виконання, оцінка.
26  Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета ПМ.
27  Основні частини та механізми пістолета ПМ.
28  Неповне розбирання та збирання пістолета ПМ.
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29  Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета “Форт-12”.
30  Основні частини та механізми пістолета “Форт-12”.
31  Неповне розбирання та збирання пістолета “Форт-12”.
32  Затримки  при  стрільбі  із  пістолетів  ПМ  та  “Форт-12”.  Способи  їх

усунення.
33 Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета «Форт-17».
34  Основні  частини  та  механізми,  неповне  розбирання  та  збирання

пістолета «Форт-17».
35  Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета «Форт-14ТП».
36  Основні  частини  та  механізми,  неповне  розбирання  та  збирання

пістолета «Форт-14ТП».
37  Призначення, загальна будова та ТТХ штурмових гвинтівок «Форт».
38 Мета  і  завдання  вогневої  підготовки  в  органах  та  підрозділах

Національної поліції України.
39 Форми навчальних занять з вогневої підготовки, їх структура.
40 Основи методики навчання стрільбі з вогнепальної зброї.
41 Основи методики вивчення матеріальної частини зброї.
42 Структура план-конспекту заняття.

6. Індивідуальні завдання

Пропонуються у конкретних випадках, залежно від успішності окремої 
особи, кількості пропусків занять з певної теми, та можуть складатись з:

 - підготовка рефератів;
- вирішення тестових завдань;
- відпрацювання нормативів з вогневої підготовки;
- виконання вправ з холостого тренування з окремих тем;
- виконання вправ з полегшенням умов з окремих тем;
- виконання вправ Курсу стрільб.

7. Методи навчання та контролю

Словесні (вербальні) методи навчання: розповідь, пояснення, бесіда,
зауваження, команда, розпорядження, інструктаж.

Наочні методи навчання: показ прийому, вправи або певної дії 
викладачем; демонстрація зразків зброї та приладдя до неї, навчальних 
фільмів, наочних посібників (плакатів, схем, таблиць тощо).

Практичні  методи навчання:  метод  вправ  (виконання  вправ  з
полегшенням або ускладненням умов; виконання вправ згідно вимог Курсу
стрільб), змагальний метод, контрольне виконання вправ і нормативів.

Система  контролю  успішності слухачів  з  вогневої підготовки
включає: поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюють для оцінки рівня теоретичних знань,
навичок практичної стрільби та володіння зброєю, виконання нормативів з
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вогневої  підготовки  в  обсязі  та  згідно  тематики  пройденого  навчального
матеріалу. Поточний контроль проводять протягом навчального року у таких
формах:

- вибіркове опитування;
- фронтальне опитування;
- виконання вправ КС і нормативів з вогневої підготовки, згідно з тематичним

планом.

Модульний  (рубіжний)  контроль здійснюють  для  оцінки  рівня
теоретичних  знань  та  практичних  навичок,  набутих  курсантом  після
опрацювання певної теми, та проводять у таких формах:

- тестування;
- опитування  з  окремих  тем  програми  (Курс  стрільб  зі  стрілецької  зброї,

матеріальна частина зброї,  заходи безпеки при поводженні зі  зброєю,
правові  підстави  та  порядок  її  застосування,  теоретичні  основи
стрільби за умовами окремих вправ);

- контрольні стрільби за умовами вправ КС і виконання нормативів із вогневої
підготовки. 
Підсумковий контроль  проводять у формі  заліку у періоди визначені

робочим навчальним планом. Під час заліку оцінюють теоретичні знання та
практичні  навички  курсанта  у  обсязі  опрацьованого  на  даний  період
навчального матеріалу. При оцінці теоретичної підготовленості перевіряють
знання  заходів  безпеки  при  поводженні  зі  зброєю,  матеріальної  частини
зброї,  основ,  правил  і  прийомів  стрільби,  а  також  правових  підстав  та
порядку  застосування  вогнепальної  зброї.  При  незадовільному  знанні
теоретичної  частини,  особу  не  допускають  до  стрільби,  а  з  вогневої
підготовки загалом виставляють оцінку "незадовільно".

8. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

1 За ким закріплюється вогнепальна зброя?
2 Коли проводиться перевірка у  поліцейських знань із  заходів  безпеки

при поводженні зі зброєю? 
3 Обов‘язки поліцейського, за яким закріплена вогнепальна зброя.
4 Що категорично заборонено при поводженні з вогнепальною зброєю? 
5 Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні зі зброєю. Види

інструктажів.
6 Заходи  безпеки  при  поводженні  з  вогнепальною  зброєю  під  час

отримання її в черговій частині.
7 Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час здачі її

до чергової частини. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною
зброєю під час несення служби. 

8 Заходи  безпеки  при  поводженні  з  вогнепальною  зброєю  під  час
проведення стрільб.
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9 Відповідальність  за  порушення  заходів  безпеки  при  поводженні  з
вогнепальною зброєю.

10 Застосування  вогнепальної  зброї  працівниками поліції  (ст. 46  Закону
України “Про Національну поліцію”).

11 Використання вогнепальної зброї працівниками поліції (ст. 46 Закону
України “Про Національну поліцію).

12 Порядок  застосування  поліцейських  заходів  примусу  (ст.  43  Закону
України “Про Національну поліцію”).

13 Загальні положення Курсу стрільб (розділ 1).
14 Вказівки до організації та проведення стрільб.
15 Призначення,  умови  та  порядок  виконання  1-3  вправ  для  стрільб  із

пістолета.
16 Призначення,  умови  та  порядок  виконання  4-8  вправ  для  стрільб  із

пістолета.
17 Нормативи  з  вогневої  підготовки  для  пістолетів  «Форт-12»  та  ПМ:

найменування, вимоги до виконання, оцінка. Виконати норматив №1.
18 Нормативи  з  вогневої  підготовки  для  пістолетів  «Форт-12»  та  ПМ:

найменування, вимоги до виконання, оцінка. Виконати норматив №2.
19 Нормативи  з  вогневої  підготовки  для  пістолетів  «Форт-12»  та  ПМ:

найменування, вимоги до виконання, оцінка. Виконати норматив №3.
20 Обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби.
21 Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета ПМ.
22 Основні частини та механізми пістолета ПМ.
23 Неповне розбирання та збирання пістолета ПМ.
24 Затримки при стрільбі з пістолета ПМ та способи їх усунення.
25 Призначення і будова рамки зі стволом та спусковою скобою ПМ.
26 Призначення і будова затвора ПМ.
27 Призначення і будова магазина та рукоятки з гвинтом ПМ.
28 Призначення і будова затворної затримки та зворотної пружини ПМ.
29 Призначення і будова частин ударно-спускового механізму ПМ.
30 Призначення і будова патронів та приладдя до ПМ.
31 Робота частин та механізмів пістолета ПМ.
32 Огляд, підготовка до стрільби пістолета ПМ і патронів. 
33 Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета “Форт-12”.
34 Основні частини та механізми пістолета “Форт-12”.
35 Неповне розбирання та збирання пістолета “Форт-12”.
36 Затримки при стрільбі із пістолета “Форт-12” та способи їх усунення.
37 Огляд, підготовка до стрільби пістолета “Форт-12” і патронів.
38 Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета «Форт-17».
39 Основні  частини  та  механізми,  неповне  розбирання  та  збирання

пістолета «Форт-17».
40 Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета «Форт-14ТП».
41 Основні  частини  та  механізми,  неповне  розбирання  та  збирання

пістолета «Форт-14ТП».
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42 Основні  частини  та  механізми,  неповне  розбирання  та  збирання
пістолета «Форт-14ТП».

43 Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета АПС.
44 Основні  частини  та  механізми,  неповне  розбирання  та  збирання

пістолета АПС.
45 Призначення, загальна будова та ТТХ пістолета ПСМ.
46 Основні  частини  та  механізми,  неповне  розбирання  та  збирання

пістолета ПСМ.
47 Мета  і  завдання  вогневої  підготовки  в  органах  та  підрозділах

Національної поліції України.
48 Форми навчальних занять з вогневої підготовки, їх структура.
49 Основи методики навчання стрільбі з вогнепальної зброї.
50 Основи методики вивчення матеріальної частини зброї.

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.

Загальний рейтинг компетентності  слухача складається з  рейтингів  з
навчальної  роботи  (аудиторна,  самостійна,  індивідуальна)  та  підсумкового
контролю  (залік).  При  цьому  максимальний  рейтинг  з  навчальної  роботи
становить  60,  а  підсумкового  контролю  –  40  балів.  Загальний  рейтинг
компетентності, таким чином, оцінюють за 100-бальною шкалою. Окремим
слухачам  за  активну  участь  у  спортивно-масовій  або  науковій  роботі,  за
рішенням кафедри, можна нараховувати, у межах 100 балів, додаткові бали,
але не більше 20.

Якщо слухач не зміг отримати мінімальної кількості балів з навчальної
роботи (30) або його загальний рейтинг компетентності склав менше 60 балів
він вважається таким, що має академічну заборгованість.

Рейтинг  з  навчальної  роботи  слухача  складається  з  аудиторної,
самостійної та індивідуальної роботи.

Оцінювання  компетентності  з  аудиторної  та  самостійної  роботи
складається з оцінюваннярівня теоретичних знань або практичних умінь,
яке проводять у рамках рубіжного контролю з кожної теми,  визначеної
тематичним планом для відповідного періоду навчання (семестр, навчальний
рік).  Тобто,  наявність  оцінок  на  кожному  занятті  не  може  бути
обов’язковою вимогою.

Разом з тим, викладач може на кожному занятті,  у рамках поточного
контролю,  оцінювати  якість  виконання  слухачем  завдань:  вправ  Курсу
стрільб,  нормативів,  усних  відповідей  на  теоретичні  питання,  тестування
тощо.

Індивідуальна  робота  полягає  у  підготовці  реферату  або  доповіді  за
певною темою навчальної програми, визначеною викладачем.

Оцінювання  за  окремою  темою  (завданням)  проводять  згідно
«Положення про організацію службової підготовки працівників Національної
поліції України», затвердженого наказом МВС України від 26 січня 2016 року
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№ 50   за  наступною  шкалою:  «відмінно»  -  5  балів,  «добре»  -  4  бали,
«задовільно» - 3 бали, «незадовільно» - 2 бали.

Рейтинг  компетентності  з  навчальної  роботи  визначають  у  кожному
семестрі у такому порядку:

- розраховують середній бал за семестр – суму рубіжних оцінок за
всіма  темами  ділять  на  кількість  тем  (з  округленням  результату  до
десятих);

- середній бал множать на коефіцієнт 12.
У  разі  якщо  рейтинг  компетентності  з  навчальної  роботи  становить

менше 30 балів, слухача не допускають до підсумкового контролюі вважають
таким, що має академічну заборгованість.

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка»
на 1-му курсі відповідно до навчального плану передбачений у формі заліку в
1 та 2 семестрах.

Залік складається з перевірки теоретичних знань та практичних умінь
слухачів в обсязі навчального матеріалу за відповідний період навчання. До
залікового білета входять два теоретичних питання та виконання вправи зі
стрільби.

Підсумкову  оцінку  з  вогневої  підготовки  визначають  згідно
«Положення про організацію службової підготовки працівників Національної
поліції України», затвердженого наказом МВС України від 26 січня 2016 року
№ 50.

Рейтинг  з  підсумкового  контролю  за  результатами  складання  заліку
визначають у такому порядку:

- розраховують середній бал за теоретичні питання;
- до попереднього показника додають оцінку за виконання вправи

зі стрільби;
- отриману суму балів множать на коефіцієнт 4.

Якщо  слухач  під  час  підсумкового  контролю  не  зміг  отримати
мінімальної  кількості  балів  (24),  то  він  також  вважається  таким,  що  має
академічну заборгованість.

Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий
контроль

Підсумкова
кількість балів

залік або екзамен

Max 60%
Мах 40% Мах 100%

Кількість тем - 11

Додаткові бали за результатами участі слухача у спортивно-масовій та
науковій  роботі,  які  за  рішенням  кафедри  додають  до  рейтингу
компетентності  з  дисципліни  "вогнева  підготовка",  розраховують  згідно
системи, наведеній у табл. 1.
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Таблиця 1

Система оцінювання результатів участі слухачів у
спортивно-масових заходах та науковій роботі

Результати спортивно-масової та науковоїроботи Бали, відповідно до
рівня результатів

1-й рівень (інститутський)

Участь у змаганнях на першість інституту.
Стаття в інститутському збірнику.
Доповідь на інститутській науковій конференції.

1-3-5 балів 

2-й рівень (академічний)

Участь у змаганнях на першість академії.
Стаття в академічному збірнику.
Доповідь на академічній науковій конференції.

5-7-10 балів

3-й рівень (відомчий, державний)

Участь у міністерських, міжвузівських та 
всеукраїнських змаганнях.
Стаття у всеукраїнському, міжвузівському збірнику.
Доповідь на всеукраїнській науковій конференції, 
конференціях МОН або МВС. 

10-12-15 балів

4-й рівень (міжнародний)

Участь у міжнародних змаганнях.
Стаття у міжнародному збірнику.
Доповідь на міжнародній науковій конференції.

15-17-20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно

зараховано
85-89 В дуже добре
75-84 С добре 
66-74 D задовільно
60-65 Е достатньо

35-59 FX
незадовільно з
можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання
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1-34 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни
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http://www.naiau.kiev.ua/
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