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1. Кафедра: Тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

2. Ступінь вищої освіти Магістратура 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Нормативна  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому та другому семестрах на 

протязі першого року навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Вогнева і 

тактико-спеціальна підготовка» є:  

• 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. 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Навчальна дисципліна  «Вогнева і тактико-спеціальна 

підготовка» вивчається одночасно з навчальними 

дисциплінами «Організація та проведення спеціальних 

операцій підрозділами Національної поліції України», 

«Актуальні проблеми поліцейської діяльності», має тісні 

структурно-логічні зв’язки з навчальними дисциплінами: 

«Управління в правоохоронних органах» тощо 



8. Форми і 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. Форма контролю: Залік/Екзамен 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання. 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів 

засвоєння окремих залікових модулів, або за 

результатами екзамену (заліку). 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. 

11. Результати 

навчання:  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Вогнева 

і тактико-спеціальна підготовка». 

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; 

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; 
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