
Орієнтовний перелік питань для екзамену 

з дисципліни «Вогнева підготовка» 

 

Правові підстави застосування вогнепальної зброї 

1. Порядок застосування поліцейських заходів примусу (ст. 43 ЗУ «Про Національну 

поліцію»). 

2. Підстави застосування вогнепальної зброї після попередження про необхідність 

припинення протиправних дій та можливості застосування вогнепальної зброї (п.п. 4-5 ст. 46 

ЗУ «Про Національну поліцію»). 

3. Підстави застосування вогнепальної зброї без попередження (п. 6 ст. 46 ЗУ «Про 

Національну поліцію»). 

4. Мета та обмеження застосування вогнепальної зброї, а також місця, де застосування 

вогнепальної зброї заборонено (п.п.7, 8, 9  ст.46 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

5. Місця, де заборонено застосовувати вогнепальну зброю, а також першочергові дії 

поліцейського після застосування вогнепальної зброї (п.п.9-10 ст.46 ЗУ «Про Національну 

поліцію»). 

6. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника поліції (п.п.11-12 ст.46 ЗУ «Про 

Національну поліцію»). 

7. Використання вогнепальної зброї поліцейським (п. 13 ст.46 ЗУ «Про Національну 

поліцію»). 

 

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю 

1. Загальна характеристика «Інструкції із заходів безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю», затвердженої наказом МВС України №70 від 01.02.2016р. 

2. Загальні положення Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю (1 розділ 

наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

3. Порядок та умови закріплення вогнепальної зброї за поліцейським (1 розділ наказу 

МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

4. Порядок закріплення вогнепальної зброї за поліцейським та його обов'язки (1 розділ 

наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

5. Основні правила дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю та обов‟язки 

поліцейського, за яким закріплена вогнепальна зброя (1 розділ наказу МВС України №70 від 

01.02.2016р.). 

6. Обов‟язки поліцейського, за якими закріплена вогнепальна зброя (1 розділ наказу 

МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

7. Здійснення перевірки рівня знань у поліцейських із засвоєння ними заходів безпеки 

при поводженні зі зброєю (1 розділ наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

8. Загальні положення. Категорично забороняється (1 розділ наказу МВС України №70 

від 01.02.2016р.). 

9. Що категорично заборонено при поводженні зі зброєю? (1 розділ наказу МВС України 

№70 від 01.02.2016р.). 

10. Інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю. (2 розділ 

наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

11. Первинний інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю. (2 розділ наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

12. Цільовий інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю. 

(2 розділ наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

13. Порядок дій та заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і 

боєприпасами під час їх отримання та здачі до чергової частини (3 розділ наказу МВС 

України №70 від 01.02.2016р.). 

14. Порядок дій та заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і 

боєприпасами під час їх отримання в черговій частині (3 розділ наказу МВС України №70 від 

01.02.2016р.). 



15. Порядок дій та заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і 

боєприпасами під час здачі їх до чергової частини (3 розділ наказу МВС України №70 від 

01.02.2016р.). 

16. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення служби (4 

розділ наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

17. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення 

навчально-тренувальних стрільб (5 розділ наказу МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

18. Коли кожен стріляючий повинен самостійно припинити ведення вогню, а також що 

категорично заборонено під час проведення навчально-тренувальних стрільб (5 розділ наказу 

МВС України №70 від 01.02.2016р.). 

 

Матеріальна частина зброї, що є на озброєнні 

Національної поліції України 

1. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики пістолета Макарова 

(ПМ). 

2. Основні частини та механізми пістолета Макарова (ПМ), їх призначення. 

3. Частини ударно-спускового механізму ПМ, їх призначення. 

4. Затримки при стрільбі з ПМ та способи їх усунення. 

5. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики пістолета «Форт-

12». 

6. Основні частини та механізми пістолета «Форт-12», їх призначення. 

7. Затримки при стрільбі з пістолета «Форт-12», причини та способи їх усунення. 

8. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики автомату АК-74. 

9. Основні частини та механізми АК-74 та їх призначення. 

10. Затримки при стрільбі з АК-74 та способи їх усунення. 

11. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики автомату АКМ. 

12. Основні частини та механізми АКМ, їх призначення. 

13. Затримки при стрільбі з АКМ та способи їх усунення. 

14. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики снайперської 

гвинтівки Драгунова (СГД). 

15. Призначення, загальна будова та тактико-технічні характеристики Форт-500. 

 

Короткі відомості про стрілецьку вогнепальну зброю та основи 

стрільби зі стрілецької зброї 

1. Історія виникнення та хронологічна еволюція зброї. 

2. Сучасна класифікація вогнепальної зброї. 

3. Неавтоматична та автоматична стрілецька вогнепальна зброя. Принципи будови та 

сутність дії автоматики зброї. 

4. Боєприпаси до стрілецької вогнепальної зброї. Визначення калібру зброї. 

5. Типи патронів. Будова 9 мм патрона ПМ. 

6. Основні положення “Інструкції із забезпечення збереження зброї, боєприпасів і 

спеціальних засобів в органах та підрозділах внутрішніх справ”. 

7. Догляд за зброєю, чистка та змащення. 

8. Основи стрільби із стрілецької зброї. Внутрішня балістика: постріл та його періоди, 

початкова швидкість кулі. 

9. Основи стрільби із стрілецької зброї. Зовнішня балістика: траєкторія, її види, елементи 

траєкторії, прямий постріл. 

10. Основи стрільби із стрілецької зброї. Розсіювання куль при стрільбі, його причини, 

визначення середньої точки влучення. 

 

Організація та методика вогневої підготовки 

1. Організація та структура заняття. 

2. Обов„язки осіб, які організовують і проводять стрільби. 

3. Наказ про організацію і проведення стрільб. 



4. Методика проведення підготовчої, основної і заключної частини заняття. 

5. Методика навчання й вдосконалення техніки стрільби. 

6. Написання плану проведення заняття з вогневої підготовки. 

7. Методика навчання метанню ручних гранат і спеціальних засобів аналогічного 

способу дії. 

8. Методика проведення занять з вивчення теми «Правові підстави застосування та 

використання вогнепальної зброї працівником поліції». 

9. Методика проведення занять з вивчення теми «Заходи безпеки при поводженні зі 

зброєю». 

10. Методика проведення занять з вивчення теми «Матеріальна частина зброї, що 

перебуває на озброєнні в Національній поліції України». 

11. Організація і методика проведення практичних стрільб. 

12. Організація та методика проведення комплексного заняття з вогневої підготовки. 

13. Нормативно-правове забезпечення дисципліни «Вогнева підготовка». 

14. Матеріальне забезпечення дисципліни «Вогнева підготовка». 

 

 

Нормативи з вогневої підготовки 

1. Нормативи з вогневої підготовки для пістолета Макарова (ПМ): найменування, 

вимоги до виконання, оцінка. Виконати норматив №1. 

2. Нормативи з вогневої підготовки для пістолета Макарова (ПМ): найменування, 

вимоги до виконання, оцінка. Виконати норматив №2. 

3. Нормативи з вогневої підготовки для пістолета Макарова (ПМ): найменування, 

вимоги до виконання, оцінка. Виконати норматив №3. 

4. Нормативи з вогневої підготовки для пістолета «Форт-12»: найменування, вимоги до 

виконання, оцінка. Виконати норматив №1. 

5. Нормативи з вогневої підготовки для пістолета «Форт-12»: найменування, вимоги до 

виконання, оцінка. Виконати норматив №2. 

6. Нормативи з вогневої підготовки для пістолета «Форт-12»: найменування, вимоги до 

виконання, оцінка. Виконати норматив №3. 

7. Нормативи з вогневої підготовки для АК-74: найменування, вимоги до виконання, 

оцінка. 

8. Нормативи з вогневої підготовки для АКМ: найменування, вимоги до виконання, 

оцінка. 

 

 

Практичні стрільби. 

1. Виконання 4-ої вправи для стрільби з пістолета. 


