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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітнього ступеня 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань 

26 “Цивільна 

безпека” 

 нормативна 

Спеціальність  

262 “Правоохоронна 

діяльність” 

 

Освітнього ступеня: 

магістр 

Рік підготовки: 

 
1 

Семестр 

Загальна кількість годин 

-150год. 

1-2 

Лекції 

 

4 - год. 

семінари 

4- год. 

Практичні 

6 – год. 

Самостійна робота 

136- год. 

Вид контролю:  

ЗАЛІК, ЕКЗАМЕН 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Вогнева і тактико-

спеціальна підготовка»:  

• вдосконалення тактичних навичок, вогневої виучки та компетентності 

працівників поліції та правоохоронних органів, зокрема, щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку, виконання службових завдань в умовах 

ускладнення оперативної обстановки, під час проведення спеціальних операцій; 

• формування у майбутніх фахівців стійкої теоретичної основи ключових 

розділів вогневої підготовки: правових підстав та порядку застосування 

вогнепальної зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, вивчення матеріальної 

частини сучасних зразків вітчизняної табельної і зарубіжної вогнепальної зброї; 

• опираючись на отримані знання та навички, приймати обґрунтовані рішення 

щодо у визначених законодавством випадках, правомірного використання і 

застосування вогнепальної зброї поліцейськими в типових та екстремальних 

ситуаціях оперативно-службової діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни є: 

 вчити готувати вогнепальну зброю, що є на озброєнні в підрозділах поліції, 

до стрільби і впевнено нею володіти під час виконання службових обов’язків;  

 формувати у них високі моральні і бойові якості, вміння швидко і правильно 

орієнтуватися у складній оперативній обстановці (екстремальних умовах) та 

приймати відповідні рішення щодо застосування вогнепальної зброї за різних 

обставин виконання службових обов'язків;  

 навчити організації і методиці підготовки й проведення занять із вогневої та 

тактико-спеціальної підготовки з працівниками поліції. 

Згідно з вимогами освітньої програми  

Здобувачі повинні знати: 

1) актуальні проблеми та сучасні концепції тактичної підготовки 

працівників поліції; 

2) нормативно-правову базу використання і застосування вогнепальної 

зброї підрозділами поліції; 

3) особливості різних моделей охорони публічного порядку; 

4) загальну тактику застосування вогнепальної зброї органами та 

підрозділами Національної поліції під час  розшуку та затримання озброєних та 

інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку; 

5) особливості взаємодії сил охорони правопорядку; 

6) особливості підготовки особового складу органів Національної поліції 

до дій в особливих умовах. 

7) вимоги до базових елементів стрілецької підготовки особового складу 

поліції; 

8) матеріальну частину вогнепальної зброї  яка стоїть  на озброєнні 

органів та підрозділів НПУ; 
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9) методику проведення занять спеціальних дисциплін професійного 

спрямування «Тактична підготовка» та «Вогнева підготовка», в системі службової 

підготовки Національної поліції України 

вміти: 

1) аналізувати конкретні приклади тактичних дій працівників поліції 

(схематичні, візуальні, відео, імітаційні) та виявляти помилки в діях поліцейських; 

2) реалізовувати на практиці отримані знання, вміння та навички  під час 

виконання службово-бойових завдань; 

3) аналізувати конкретні приклади застосування примусових поліцейських 

заходів (схематичні, візуальні, відео, імітаційні) та виявляти помилки в діях 

поліцейських; 

4) тактично грамотно діяти під час проведення поліцейських заходів, а також 

координувати сили та засоби поліції в різних не типових ситуаціях службової 

діяльності; 

5)  аналізувати та виявляти помилки в діях поліцейських під час 

використання поліцейських заходів примусу, у тому числі вогнепальної зброї; 

6) володіти базовими навичками використання та застосування спеціальних 

засобів та вогнепальної зброї; 

7) володіти методикою проведення занять з групою слухачів (поліцейських) 

за напрямком тактичної підготовки; 

8) володіти методикою проведення занять з групою слухачів (поліцейських) 

за напрямком вогневої підготовки; 

9) здійснювати керувати тактичними діями підрозділу поліції на різних 

етапах організації та проведення поліцейських операцій; 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП): 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків.  

СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 

створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.  

СК.6. Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути 

наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними 

професійних навичок.  
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СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та 

організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за 

результати виконання цих завдань.  

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної 

безпеки і порядку.  

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної 

діяльності.  

СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під 

час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях.  

СК 16. Здатність організовувати та здійснювати заходи з протидії 

адміністративним та кримінальним правопорушенням під час ускладнення 

оперативної обстановки та в разі виникнення нетипових ситуацій. 

СК17 Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні (процедурні) 

документи, вміти реалізовувати плани (проекти, заходи) в межах своєї 

професійної діяльності, систематизувати та обробляти інформацію, вживати 

заходів щодо усунення виявлених недоліків. 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ 

РН2. Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і 

порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. 

РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність. 

РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі 

управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також 

розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та 

письмові звіти та доповіді. 

РН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересі в 

особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів  

забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових 

обов’язків. 

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 

РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості 

застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, 

засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та 

оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому 
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числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, 

здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

РН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з 

проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. 

РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення правопорушень. 

РН20. Орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення 

оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових ситуацій, що 

виникають під час попередження, виявлення та припинення правопорушень, а 

також спілкуванні з громадянами і правопорушниками. 

Навчальна дисципліна  «Вогнева і тактико-спеціальна підготовка» має 

міждисциплінарні зв’язки  з навчальними дисциплінами «Організація та проведення 

спеціальних операцій підрозділами Національної поліції України», «Актуальні 

проблеми поліцейської діяльності», «Управління в правоохоронних органах», 

«Правові та організаційно-тактичні основи протидії тероризму в Україні» тощо. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю; правові 

підстави та порядок її застосування і використання  

Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні зі зброєю: проведення 

первинного інструктажу; проведення цільового інструктажу. 

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами під час їх 

отримання та здачі поліцейським до чергової частини: порядок і дії поліцейського 

при отриманні і здачі табельної зброї і боєприпасів; огляд та перевірка зброї і 

патронів. 

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час несення служби: видача 

табельної зброї; правила, та порядок носіння зброї під час несення служби; 

постійний контроль зброї. 

Відповідальність за порушення заходів безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю. 

Тема 2. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні Національної поліції 

України – матеріальна частина, призначення, тактико-технічні характеристики. 

Призначення, тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ), бойові, лінійні, 

вагові властивості і будова пістолетів: “Форт-12, Форт-14, Форт-17”, “Glok-17” 

автоматичного пістолета “МР5-А3. Приладдя до пістолетів, “Форт”, “Glok-17”, МР5-

А3. Робота автоматики. Робота частин і механізмів пістолетів, “Форт”,“Glok-17”, МР5-

А3. 

Положення частин і механізмів пістолетів “Форт”, “Glok-17”, МР5-А3, до 

заряджання. Робота частин і механізмів пістолетів, “Форт”,“Glok-17”, МР5-А3, під час 

заряджання. Робота частин і механізмів під час пострілу: вимикання запобіжника, 
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взведення курка, натискування на хвіст спускового гачка. Стрільба самозводом. 

Робота частин і механізмів після пострілу. Безпека користування. Будова патрону. 

Правила розбирання та збирання пістолетів, “Форт”, “Glok-17”, МР5-А3. Затримки, які 

виникають під час стрільби, і способи їх усунення: осічка, недокриття патрона 

затвором, не подача патрона з магазина в патронник, прихоплення гільзи, автоматична 

стрільба.  

Тема 3. Базові елементи стрілецької підготовки особового складу поліції. 

Досвід інструкторів з вогневої підготовки поліцейських підрозділів зарубіжних 

країн.  

Вимоги до базової ї стрілецької підготовки особового складу поліції. Забезпечення 

практичних стрільб – нормативна база, обладнання, звітність.  Загальна структура 

підготовки поліцейських в державах партнерах. Деякі питання аналізу зарубіжного 

досвіду вогневої підготовки співробітників правоохоронних органів. Спортивна складова 

як основа стрілецької підготовки поліцейських. 

Тема 4. Тактика застосуванням вогнепальної зброї поліцейськими  при 

затриманні злочинців. 

Дії працівника поліції до застосування зброї. Дії поліцейського під час застосування 

зброї. Дії працівника поліції після застосування зброї і поранення правопорушника. 

Особливості дій працівника поліції під час затримання злочинця в закритому 

(обмеженому) просторі. Роз’яснення основних прав особі, яку затримали за підозрою у 

вчиненні злочину. 

Тема 5. Алгоритми та техніка застосування вогнепальної зброї у 

екстремальних ситуаціях.  

Загальні положення. Вказівки щодо організації і проведення стрільб. Доведення 

умов вправ №№20,21,22,23,24,25,26,27,28 курсу стрільб для пістолета. Виконання 

зазначених вправ та вправ, що імітують дії працівника поліції щодо застосування 

зброї в різних типових та екстремальних ситуаціях із використання спеціально 

обладнаних тирів та полігонів. Показ дій на вихідному рубежі, рубежі відкриття 

вогню, біля мішеней. Тренування по виконанню дій на вихідному рубежі та 

рубежі відкриття вогню. Заходи безпеки при користуванні зброєю. Тренування в 

прицілюванні, плавному натиску на спусковий гачок та холостому пострілі з пістолета 

ПМ, Форт – 12, Форт-17, Форт – 14, “Glok-17”, МР5-А3.   

Тема 6. Організація занять з тактичної і вогневої підготовки в системі 

службової підготовки працівників Національної поліції України  

Підготовка до проведення стрільб. Підготовка до проведення занять з 

тактичної і вогневої підготовки. План-конспект для проведення заняття: 

призначення, титульний лист, вступна, основна та заключна частини. Методичні 

рекомендації для проведення заняття. 

Проведення заняття з вогневої підготовки. Доведення умов проведення 

заняття. Проведення вступної частини. Розрахунок на зміни. Доведення учбових 

місць та призначення старших на них. Команда для переміщення на учбові місця. 

Шикування взводу. Заключна частина заняття. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л п с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СЕМЕСТР 

Тема 1. Заходи безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю; правові підстави та 

порядок її застосування і використання  

22 2    20 

Тема 2. Сучасна стрілецька зброя,  що стоїть 

на озброєнні Національної поліції України – 

матеріальна частина, призначення, тактико-

технічні характеристики. 

22   2  20 

Тема 3. Базові елементи стрілецької 

підготовки особового складу поліції. Досвід 

інструкторів з вогневої підготовки 

поліцейських підрозділів зарубіжних країн.  

22  2   20 

Тема 4. Тактика застосуванням вогнепальної 

зброї поліцейськими  при затриманні 

злочинців. 

20 2    18 

Форма підсумкового контролю - залік 

Разом 1 семестр 86 4 2 2  78 

2 СЕМЕСТР 

Тема 5. Алгоритми та техніка застосування 

вогнепальної зброї у екстремальних 

ситуаціях. 

42  4   38 

Тема 6. Організація занять з тактичної і 

вогневої підготовки в системі службової 

підготовки працівників Національної поліції 

України  

22   2  20 

Разом 2 семестр 64  4 2  58 

Форма підсумкового контролю - екзамен 

ВСЬОГО 150 4 6 4  136 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема 2. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні Національної поліції 

України – матеріальна частина, призначення, тактико-технічні характеристики. 2 

2 
Тема 6. Організація занять з тактичної і вогневої підготовки в системі службової 

підготовки працівників Національної поліції України 2 

 Разом 4 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема 3. Базові елементи стрілецької підготовки особового складу поліції. Досвід 

інструкторів з вогневої підготовки поліцейських підрозділів зарубіжних країн. 2 

2 
Тема 5. Алгоритми та техніка застосування вогнепальної зброї у екстремальних 

ситуаціях. 4 

 Разом 6 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю; правові підстави 

та порядок її застосування і використання  
20 

2 
Тема 2. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні Національної поліції 

України – матеріальна частина, призначення, тактико-технічні характеристики. 
20 

3 
Тема 3. Базові елементи стрілецької підготовки особового складу поліції. Досвід 

інструкторів з вогневої підготовки поліцейських підрозділів зарубіжних країн.  
20 

4 
Тема 4. Тактика застосуванням вогнепальної зброї поліцейськими  при 

затриманні злочинців. 18 

5 
Тема 5. Алгоритми та техніка застосування вогнепальної зброї у 

екстремальних ситуаціях. 
38 

6 
Тема 6. Організація занять з тактичної і вогневої підготовки в системі службової 

підготовки працівників Національної поліції України  
20 

Разом 136 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарів та практичних занять. 

Використовуються наступні методи: 

- методи, які передбачають створення реальних службово-прикладних 

ситуацій в ході занять (ігровий, змагальний); 

- методи, які передбачають усну передачу, засвоєння і відтворення інформації 

(лекції, бесіди і т.п.); 

- методи, які передбачають сенсорну передачу і засвоєння інформації (наочна 

демонстрація викладачем).Серед основних методів, що застосовуються для 

навчання можна зазначити:  

Слід зазначити також, що при проведенні занять з вогневої підготовки також 

застосовуються сучасні наочні методи та розробки, у вигляді мультимедійних 

лекцій з основних тем навчальної дисципліни, демонструються навчальні 

відеофільми тощо.  

Враховуючі практичну спрямованість навчальної дисципліни особливе місце 

при її викладанні займають практичні методи. Суть їх у тому, що шляхом 

виконання практичних дій курсант отримує деяку інформацію, яку в подальшому 

аналізує, на підставі аналізу робить висновки щодо її практичного застосування. 

Цінність практичного методу посідає в отриманні слухачами не тільки знань у 

відповідній сфері, а й, перш за все, у формуванні необхідних умінь та практичних 

навичок. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Поточна успішність та підсумковий контроль навчання здобувачів вищої 

освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України: Наказ МВС України від 26 

січня 2016 року № 50. 

Індивідуальна оцінка з вогневої і тактико-спеціальної підготовки 

виставляється за: 

- знання заходів безпеки при поводженні зі зброєю; 

- знання правових підстав застосування вогнепальної зброї; 

- знання матеріальної частини зброї, основ, правил і прийомів стрільби; 

- виконання нормативів; 

- виконання практичної вправи. 

Якщо при перевірці знання заходів безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю здобувачів отримав оцінку менше за “добре” за теоретичний розділ з 

вогневої підготовки йому виставляється “незадовільно”. 
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При незадовільному знанні здобувачем теоретичного розділу з вогневої 

підготовки він до подальшої практичної стрільби не допускається і з вогневої 

підготовки йому виставляється оцінка “незадовільно”. 

Стрільба також оцінюється “незадовільно”, якщо вправу не виконано або 

стрілець порушив умови чи порядок її виконання, допустив порушення заходів 

безпеки при поводженні зі зброєю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів з певних тем навчальної 

програми. 

До форм поточного контролю відносяться: 

- опитування під час проведення семінарських і практичних занять; 

- проведення експрес-опитування; 

- проведення опитування з використанням спеціальних комп’ютерних 

програм; 

- оцінювання відпрацювання нормативів; 

- оцінювання виконання практичних завдань. 

Системою оцінювання рівня знань під час проведення практичних занять є 

виставлення оцінок за чотирибальною шкалою: 

Оцінка «відмінно» 5 - якщо не менше трьох оцінок “відмінно”, в тому числі за 

практичну стрільбу, а решта не менше ніж “добре”. При відповіді на теоретичні 

питання здобувач виявив глибокі знання фактичного матеріалу, має добрі навички 

порівняльного аналізу нормативно-правових актів, правильно може застосувати 

отримані знання в практичній діяльності. Відповідь точна, аргументована, логічно та 

послідовно викладена. 

 

Оцінка «добре» 4 - якщо не менше трьох оцінок ніж “добре”, в тому числі за 

практичну стрільбу, а решта не менше ніж “задовільно”. При відповіді на теоретичні 

питання здобувач виявив достатньо повні знання фактичного матеріалу, має навички 

порівняльного аналізу нормативно-правових актів, правильно може застосувати 

отримані знання в практичній діяльності. Відповідь містить окремі неточності, 

прогалини у викладенні матеріалу. Відповідь порівняно стисла і не завжди логічна та 

послідовна; 

Оцінка «задовільно» 3 - якщо не менше чотирьох оцінок ніж “задовільно”, а за 

знання заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю 

отримав “добре”. При відповіді на теоретичні питання здобувач в основному засвоїв 

матеріал дисципліни, але його знання дещо фрагментарні. Здобувач слабо володіє 

практичними навичками. Відповідь містить суттєві неточності та прогалини у 

викладенні фактичного матеріалу. Відповідь нелогічна і непереконлива. 

Оцінка «незадовільно» 2- здобувач слабо знає фактичний матеріал, не володіє 

практичними навичками. Не знає змісту нормативних актів МВС України. 

Викладення матеріалу уривчасте, з великими прогалинами, нелогічне, непослідовне, 

з грубими помилками. 
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Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань 

середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться науково-

педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та індивідуальний 

навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою. 

 

10.  Критерії оцінювання знань 

 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими 

працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає 

логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

 Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.  

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм 

і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок.  

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень.  

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою  

 Вноситься до відомості 

 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С, D, Е      

/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно  Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. Що категорично забороняється при поводженні зі зброєю. 

2. Обов’язки працівника поліції, за яким закріплена зброя. 

3. Заходи безпеки при отриманні зброї і боєприпасів. 

4. Заходи безпеки під час здачі зброї. 

5. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час несення служби. 

6. Правові підстави застосування зброї працівником поліції. 

7. Призначення, будова та взаємодія частин і механізмів автомата 

Калашникова АК74.  

8. Порядок заряджання автомата АК74 та приготування до стрільби.  

9. Затримки при стрільбі із автомата АК74, їх причини та способи усунення.  

10. Постріл та його періоди. Термодинамічні та газодинамічні процеси, які 

супроводжують постріл.  

11. Початкова швидкість кулі та її практичне значення.  

12. Віддача та її плив на стрільбу. 

13. Траєкторія та її елементи.  

14. Властивості траєкторії. Явище деривації. 

15. Форма траєкторії та її практичне значення.  

16. Прямий постріл та його практичне значення.  

17. Призначення і загальна будова АК-74. 
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18. Призначення та тактико-технічні характеристики пістолета Glok-17. 

19. Відмінності в будові АКС-74У та АК-74. 

20. Затримки при стрільбі з автомата. 

21. Призначення та ТТХ АПС. 

22. Визначення внутрішньої і зовнішньої балістики. Постріл і його періоди. 

23. Підстави та порядок закріплення за працівником поліції зброї. 

24. Підстави  порядок та умови закріплення зброї на постійне зберігання та 

носіння. 

25. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час несення служби. 

26. Призначення та тактико-технічні характеристики пістолета ФОРТ-12. 

27. Підстави видачі зброї в підрозділах поліції. 

28. Призначення та робота автоматики АКС-74У. 

29. Обов'язки працівника поліції, за яким закріплена зброя. 

30. Властивості траєкторії. Явище деривації. 

31. Форма траєкторії та її практичне значення.  

32. Прямий постріл та його практичне значення.  

33. Призначення і загальна будова АК-74. 

34. Відмінності в будові АКС-74У та АК-74. 

35. Затримки при стрільбі з автомата. 

36. Підстави та порядок закріплення за працівником поліції зброї. 

37. Підстави  порядок та умови закріплення зброї на постійне зберігання та 

носіння. 

38. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час несення служби. 

39. Призначення та тактико-технічні характеристики пістолета ФОРТ-12. 

40. Підстави видачі зброї в підрозділах поліції. 

41. Призначення та робота автоматики АКС-74У. 

42. Заходи безпеки під час здачі вогнепальної зброї. 

43. Терміни, що використовуються під час проведення поліцейських операцій 

направлених на ліквідацію групових порушень публічного  (громадського) порядку 

44. Тактичний керівник сектору – визначення, завдання, функції? 

45. Група превентивної комунікації - визначення, завдання, функції? 

46. Тактична група патрульної поліції - визначення, завдання, функції? 

47. Тактична група поліції особливого призначення - визначення, завдання, 

48. Проведення учбово-тренувальних навчань для проведення поліцейських 

операцій. 

49. Аналіз результатів проведення учбово-тренувальних навчань. 

50. Обов’язки керівників учбово-тренувальних навчань з проведення 

поліцейських операцій. 

51. Морально-психологічна підготовка особового складу до дій  під час 

проведення поліцейської операції. 

52. Завдання морально-психологічної підготовки. 

53. Основний зміст морально-психологічної підготовки. 
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54. Фактори, що чинять несприятливий вплив на співробітників у разі 

виконання ними - завдань в особливих умовах. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Види інструктажів та підстави для їх проведення. 

2. Порядок отримання вогнепальної  зброї і боєприпасів в ЧЧ. 

3. Призначення зворотнього механізму та затвору в  АКС-74У.  

4. Затримки при стрільбі з Форт-12. Причини, способи усунення осічки. 

5. Частини ударно-спускового механізму Glok-17 та їх призначення. 

6. Призначення та тактико-технічні характеристики АКС-74. 

7. Визначення внутрішньої і зовнішньої балістики. Дати визначення живучості 

ствола. 

8. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення 

служби. 

9. Призначення, будова та тактико-технічні характеристики  ФОРТ-12. 

10. Підстави видачі зброї в підрозділах поліції. 

11. Заходи безпеки під час здачі вогнепальної  зброї. 

12. Призначення ручних гранат та їх класифікація. 

13. Обов'язки працівника поліції, за яким закріплена вогнепальна зброя. 

14. Як поліція має право застосувати заходи примусу. 

15. Що категорично забороняється при поводженні з вогнепальною зброєю. 

16. Будова та робота автоматики Форт-12. 

17. Що дає право поліцейському застосувати вогнепальну зброю без попередження. 

18. Правила розбирання та збирання зброї. Порядок неповного розбирання Форт-12. 

19.  Що є підставою на застосування вогневої зброї поліцейським.  

20. Як поліція має право застосувати фізичну силу спеціальні засоби і вогнепальну 

зброю. 

21.  Частини ударно-спускового механізму Форт-12 та їх  призначення. 

22. Що категорично забороняється при поводженні з вогнепальною зброєю під час 

несення служби. 

23.  Види затримок при стрільбі з Форт-12 та способи їх усунення. 

24.  В яких випадках вогнепальна зброя застосовується без попередження. 

25.  В яких випадках поліцейський може використовувати вогнепальну  зброю.   

26.  Що необхідно перевірити при огляді зброї під час її отримання. 

27.  Призначення та будова затвора Форт-12. Робота автоматики. 

28. Що дає право поліцейському застосувати вогнепальної зброї поліцейським. 

29. У яких випадках забороняється застосовувати  вогнепальну зброю.  

30. Без попередження  зброя може застосовуватися.  

31. На підставі чого видається працівнику поліції закріплена  за ним вогнепальна 

зброя. 
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32. Відповідно до ЗУ « Про Національну поліцію» проти кого забороняється 

застосовувати вогнепальну зброю.  

33. Заходи безпеки при отриманні вогнепальної зброї і боєприпасів.  

34. У яких випадках дозволяється використання вогнепальної зброї 

поліцейському. 

35.  Призначення та будова   ручних осколочних гранат. 

36. В яких випадках поліцейський може привести у готовність  вогнепальну  зброю.   

37. При яких обставинах буде визнано правомірним застосування вогнепальної 

зброї поліцейським проти особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину. 

38. В яких випадках поліцейський на законних підставах може використовувати 

вогнепальну  зброю.   

39. Призначення та тактико-технічні характеристики Форт-12. 

40. В яких випадках забороняється застосовувати  вогнепальну зброю. 

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

навчально-тренувальних стрільб. 

42. Скільки випадків застосування вогнепальної зброї передбачено ст.46  ЗУ « Про 

Національну поліцію». 

43. Заходи безпеки під час здачі   вогнепальної зброї до ЧЧ. 

44. Призначення затвора Форт-12, ударника, викидача та запобіжника.   

45. Заходи безпеки при отриманні вогнепальної зброї і боєприпасів. 

46. Види затримок, які виникають при стрільбі з АКС-74У. 

47. Скільки випадків використання вогнепальної зброї передбаченно ст.. 46 « Про 

Національну поліцію» 

48. У яких випадках забороняється застосовувати  вогнепальну зброю. 

49. Призначення та тактико-технічні характеристики   АКС-74У. 

50. Коли поліцейські, у виняткових випадках, мають право на застосування 

зброї. 

51. Підстави для  видачі працівнику поліції закріпленої за ним вогнепальної зброї. 

52. Призначення, будова та тактико-технічні характеристики Форт-17. 

53. Будова призначення основних частин  та тактико-технічні характеристики Форт-

12. 

54. Сили, які залучаються до проведення спеціальних поліцейських операцій: 

особовий склад органів поліції, спецпідрозділи поліції швидкого реагування; 

особовий склад установ виконання покарань, підрозділів Національної гвардії 

України, МНС, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби; 

громадські формування та актив населення. 

55. Взаємодія задіяних сил та засобів під час бойових та інших дій.  

56. Зміст оперативних, режимних, інших заходів та бойових дій в операціях 

по затриманню озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння.  

57. Використання зброї та спеціальних засобів при штурмі укриття.  

58. Ліквідація злочинців; правова основа прийняття рішення про ліквідацію.  

59. Поліцейські заходи примусу. 
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60. Порядок застосування поліцейських заходів примусу. 

61. Порядок застосування фізичної сили. 

62. Спеціальні засоби, що застосовуються поліцією. 

63. Перелік спеціальних засобів. 

64. Порядок застосування спеціальних засобів. 

65. Обмеження щодо застосування спеціальних засобів. 

66. Підстави та порядок проведення обмеження доступу до визначеної території. 

67. Терміни, що використовуються під час проведення поліцейських операцій 

направлених на ліквідацію групових порушень публічного  (громадського) порядку 

68. Тактичний керівник сектору – визначення, завдання, функції? 

69. Група превентивної комунікації - визначення, завдання, функції? 

70. Тактична група патрульної поліції - визначення, завдання, функції? 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 

3. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379. 

4. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – №47. – С. 256. 

5. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від  16 березня 

2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 23. – С. 176. 

6. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. // (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458). 

7. Положення про організацію службової підготовки працівників 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 26 січня 2016 року № 50. 

8. Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру за їх рівнями: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 // Офіційний вісник України. – 

2004. – № 12. – С.129. 

9. Порядок організації робіт із забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341. 

10. Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11. 

11. Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2015 р. № 877. 

12. Положення про патрульну службу: Наказ МВС України від  2 липня 2015 

р. № 796. 
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13. Інструкція про порядок переведення органів Національної поліції України 

на посилений варіант службової діяльності: Наказ МВС України від 10 грудня 

2015 р. № 1560. 

14. Інструкція із заходів безпеки при поводженні зі зброєю: Наказ МВС 

України від 7 лютого 2016 р. № 70. 

15. Порядок організації взаємодії Національної гвардії України та 

Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної 

(громадської) безпеки і порядку: Наказ МВС України від 10 серпня 2016 р. № 773. 

16. Інструкція про порядок взаємодії між Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною 

гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, 

пожежі та небезпечні події: Наказ МВС України від 22 серпня 2016 р. № 859. 

17. Інструкція з організації діяльностічергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 23 травня 2017 року №440. 

18. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного 

інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ МВС 

України від 27 квітня 2020 року № 357. 

19. Інструкція із застосуванняорганами та підрозділамиполіції технічних 

приладіві технічних засобі, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису: Наказ МВС України від 18 грудня 2018 

року № 1026. 

20. Концепція запровадження в діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції України скандинавської моделі забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів: Наказ МВС України від 

23 серпня 2018 року № 706. 

21. Стандартні операційні процедури щодо забезпечення публічної безпеки і 

порядку органами та підрозділами Національної поліції України у звязку із 

проведенням масових заходів: затверджені Головою Національної поліції України 

01 грудня 2019 року. 

 

Допоміжна 
22. Довідник з вогневої підготовки: навчально-методичний посібник з 

навчальної дисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв, 

Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський – Одеса: ОДУВС, 2014. – 133с. 

23. Вогнева підготовка: навчальний посібник/ Розробники В.В. Федоров, А.Ф. 

Бальва, І.С. Луценко, В.В. Чумак, П.В. Пістряк. - Харків . нац. ун-т внутр. справ. - 

2017. - 324 с. 

24. Вогнева підготовка працівника Національної поліції України: навчальний 

посібник / С.М. Банах, І.С. Винярчук, Ю.Р. Йосипів, М.Д. Курляк, К.О. 

Маліновська та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 408 с 



 19 

25. Вогнева підготовка: навчально-методичний посібник / Володимир 

ТИМОФЕЕВ, Анатолій НАТОЧІЙ, Юрій ВОЛКОВ, Олександр НІКОЛАЄВ, Олег 

КУЗНЕЦОВ - Дніпро, ДДУВС, 2020. – 220с 

26. Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: 

Навчальний посібник /[Албул С. В., Ніколаєв О. Т., Тьорло О. І., Йосипів Ю.Р. та 

інші.] – Одеса; Львів: ОДУВС; ЛьвДУВС, 2018. 480 с.  

27. Особиста безпека працівників ОВС України: Банах С.М., Булачек В.Р., 

Землянський  І.Ю. навч. посіб. - Львів,  ЛьвДУВС, 2016. 264 с. 

28. Довідник поліцейського: Лимарь М.В., Корженко О.М., Бахчеван Є.Ф. - 

Одеса: ВНП УКЗ ГУНП в Одеській області, 2018. 148с. 

29. Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю., Бахчеван Є.Ф. Профілактична 

(превентивна) діяльність патрульної поліції: навч. посіб. Одеса: ОДУВС, 2017. 117 

с. 

30. Довідник поліцейського: Чернявський С.С., Левченко К.Б. - Харків: 

«Фоліо», 2018. 347 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний портал Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

2. Урядовий портал (КМУ) : http://www.kmu.gov.ua/ 

3. Офіціальний сайт Президента України: http://www.president.gov.ua/ 

4. Офіціальний сайт МВС України:  http://mvs.gov.ua/ 
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