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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 8 

галузі знань:  

26 «Цивільна безпека» 
 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

спеціальності:  

262 «Правоохоронна 

діяльність» 
Обов’язкова  

 

Освітній ступінь: 

«бакалавр» 

 

Модулів – 5   

Загальна кількість 

годин - 240 год. 
 Рік підготовки: 

  1-3  
  Семестр 

  1-5-й 1-6-й 

  Лекції 

  6 год ---- 

  Практичні,  
  164 год. 40 год. 

  Самостійна робота 

  70 год 200 год    

  
Вид контролю:  

ЗАЛІК, ЕКЗАМЕН 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета - вивчення курсу з вогневої підготовки – виховання у здобувачів вищої 

освіти усвідомлення важливості і необхідності вогневої підготовки, набуття ними 

теоретичних знань з призначення, матеріальної частини та ТТХ вогнепальної зброї, 

теоретичних та практичних навичок щодо використання зброї та виконання 

нормативів згідно наказів МВС України № 70 від 01.02.2016. та № 334 від 26.04. 

2019. 

 Завдання навчальної дисципліни «Вогнева підготовка»: 

 - сформувати у  здобувачів вищої освіти стійкі навички влучної стрільби зі 

стрілецької зброї за умовами вправ Курсу стрільб; 

 - навчити здобувачів вищої освіти безпечному поводженню з вогнепальною 

зброєю; 

 - сформувати у здобувачів вищої освіти 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 здобувачів вищої освіти прийомам догляду за зброєю та 

приведення її до бою;  

 - виховати у здобувачів вищої освіти 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); 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП): 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку. 

СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту 

людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної 

обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних 

відносин. 



 

 

СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, державну 

охорону органів державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, 

охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності. 

СК16. 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, а також здатність надавати домедичну допомогу. 

СК17. Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та 

юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання 

зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, 

боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і 

речовин, на які поширюється дозвільна система. 

Результати навчання: 

ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної 

діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під 

час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності. 

ПРН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, 

спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні 

технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання 

інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі 

та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-

розшукової діяльності. 

ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, вживати 

заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень. 

Навчальна дисципліна  «Вогнева підготовка» має міждисциплінарні зв’язки з 

навчальними дисциплінами «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна фізична 

підготовка», «Домедична допомога». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю: Наказ МВС України 

№ 70 від 01.02.16р. 
Короткі відомості з історії стрілецької зброї.  

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. Основні положення Курсу стрільб для поліцейських: Наказ 

МВС України № 334 від 26.04. 2019.  

Основні положення курсу стрільб: призначення курсу стрільб; що включає в 

себе курс стрільб; забезпечення успішного відпрацювання курсу стрільб; правила і 

порядок виконання вправ зі  зброї; нормативи для пістолета Макарова, Форт; 

вправи для стрільби з автомата Калашникова; нормативи для автомата 

Калашникова. 

 

ТЕМА 3. Правові підстави та порядок застосування вогнепальної зброї. 
Права поліції по застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї. В яких випадках та у відношенні кого забороняється 

застосовувати і використовувати вогнепальну зброю. Дії працівника поліції у 

випадку неможливості уникнути застосування вогнепальної зброї. Дії працівника 

поліції при завданні шкоди правопорушникові або стороннім особам. Дії 

працівника поліції про спричинення ушкодження або смерть, внаслідок 

застосування вогнепальної зброї. Випадки застосування вогнепальної зброї. 

Гарантії особистої безпеки озброєного працівника поліції. Відповідальність 

відносно перевищенню повноважень по застосуванню зброї. 

 

ТЕМА 4. Основні положення балістики. 
Основні положення внутрішньої балістики. Періоди пострілу. Початкова 

швидкість кулі. Основні положення зовнішньої балістики. Траєкторія та її 

елементи. Прямий постріл та його практичне значення. Явище розсіювання. Умови 

що впливають на політ кулі та її траєкторію. Помилки підготовки стрільби. Віддача 

зброї і кут вильоту. Пробивна та забійна дія кулі. 

 

ТЕМА 5. Призначення, тактико-технічні характеристики, та основні 

частини пістолетів: “Макарова” “Форт-12, Форт-17”. 
Призначення, тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ), бойові, лінійні, вагові 

властивості і будова пістолетів: “Макарова” (ПМ), “Форт-12, Форт-14, Форт-17,”. 

Приладдя до пістолетів ПМ, “Форт”. Робота автоматики. Робота частин і механізмів 

пістолетів ПМ, “Форт”. 

Положення частин і механізмів пістолетів ПМ, “Форт” до заряджання. Робота 

частин і механізмів пістолетів ПМ, “Форт” під час заряджання. Робота частин і 

механізмів під час пострілу: вимикання запобіжника, взведення курка, натискування на 

хвіст спускового гачка. Стрільба само зводом. Робота частин і механізмів після 



 

 

пострілу. Безпека користування. Будова патрону. Правила розбирання та збирання 

пістолетів ПМ, “Форт”. 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 №6. Виконання нормативів для ПМ, ФОРТ згідно наказу МВС 

України № 334 від 26.04. 2019. 
Практичне виконання нормативів з вогневої підготовки щодо розбирання і 

збирання  ПМ, Форт та спорядження магазина патронами згідно наказу МВС України 

№ 334 від 26.04.19р.  

 

ТЕМА 7. Призначення, тактико-технічні характеристики , та основні 

частини автомата Калашникова. 

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

вагові властивості і будова автомата Калашникова (далі – АК-74, АКС–74У) Приладдя 

до автомата Калашникова. Робота автоматики. Робота частин і механізмів автомата 

Калашникова. 

Положення частин і механізмів автомата Калашникова до заряджання. Робота 

частин і механізмів автомата Калашникова під час заряджання. Робота частин і 

механізмів під час пострілу, встановлення перевідника вогню для стрільби одиночними 

пострілами та для автоматичної стрільби, натискування на хвіст спускового гачка. 

Робота частин і механізмів після пострілу. Безпека користування. Типи патронів до АК-

74 та будова патронів. Правила розбирання та збирання автомата Калашникова. 

Правила попередження затримок при стрільбі. 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. 

Відпрацювання нормативів: № 1-споряджання магазину автомата Калашникова, № 2-

неповне розбирання автомата Калашникова, № 3 - збирання після неповного 

розбирання автомата Калашникова. 

 

ТЕМА 8. Призначення, тактико-технічні характеристики та основні 

частини ручного кулемету Калашникова. 

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

вагові властивості і будова ручного кулемету Калашникова (далі – РКК). Приладдя до 

РКК. Робота автоматики РКК. Робота частин і механізмів РКК. 

Положення частин і механізмів РКК до заряджання. Робота частин і механізмів 

РКК під час заряджання. Робота частин і механізмів під час пострілу: вимикання 

запобіжника, натискування на хвіст спускового гачка. Робота частин і механізмів після 

пострілу. Безпека користування. Типи патронів до РКК та будова патронів. Правила 

розбирання та збирання РКК. Правила попередження затримок при стрільбі. 

 



 

 

ТЕМА №9. Призначення, тактико-технічні характеристики, основні 

частини підствольних та ручних гранатометів. 
Призначення, тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ), бойові, лінійні, вагові 

властивості і будова гранатомету підствольного (далі – ГП-25) Приладдя до ГП-25. 

Робота частин і механізмів ГП-25. 

Положення частин і механізмів ГП-25 до заряджання. Робота частин і механізмів 

ГП-25 під час заряджання. Робота частин і механізмів під час пострілу. Робота частин і 

механізмів після пострілу. Безпека користування. Правила попередження затримок при 

стрільбі. 

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

властивості і будова ручного протитанкового гранатомету (РПГ -7В; РПГ-18; РПГ-

22). Робота частин і механізмів (РПГ -7В; РПГ-18; РПГ-22). 

Положення частин і механізмів (РПГ -7В; РПГ-18; РПГ-22) до заряджання. 

Робота частин і механізмів під час заряджання. Робота частин і механізмів під час 

пострілу. Робота частин і механізмів після пострілу. Безпека користування. Правила 

попередження затримок при стрільбі. 

 

ТЕМА №10. Виконання нормативів для АК згідно наказу МВС України № 

334 від 26.04. 2019. 
Практичне виконання нормативів для  АК з вогневої підготовки  щодо розбирання 

і збирання вогнепальної зброї та спорядження магазина патронами згідно наказу МВС 

України № 334 від 26.04.2019.  

 

ТЕМА №11. Призначення, тактико-технічні характеристики та основні 

частини снайперської гвинтівки Драгунова. 
Призначення, тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ), бойові, лінійні, вагові 

властивості і будова снайперської гвинтівки Драгунова (далі – СГД) Приладдя до 

СГД. Робота автоматики СГД. Робота частин і механізмів СГД. 

Положення частин і механізмів СГД до заряджання. Робота частин і механізмів 

СГД під час заряджання. Робота частин і механізмів під час пострілу: вимикання 

запобіжника, натискування на хвіст спускового гачка. Робота частин і механізмів після 

пострілу. Безпека користування. Типи патронів до СГД та будова патронів. Правила 

розбирання та збирання СГД. Правила попередження затримок при стрільбі. 

 

ТЕМА № 12. Призначення, тактико-технічні характеристики  

та основні частини ручних гранат. 
Призначення, тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ), бойові властивості  

та  будова ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, РКГ-3, РГН і РГО. Запал УЗРГМ. 

Робота частин і механізмів гранат. Навчально-імітаційні гранати: учбова граната 

наступальна (УГН), учбова граната оборонна (УГО), учбова протитанкова граната 

УПГ-8. Ознаки, за якими відрізняють бойові гранати від навчально-імітаційних. 



 

 

Поводження з гранатами, догляд і зберігання. 

 

ТЕМА № 13. Призначення, тактико-технічні характеристики, та основні 

частини пістолетів:Glok-17, автоматичного пістолета Стєчкіна, МР5-А3. 
Призначення, тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ), бойові, лінійні, вагові 

властивості і будова пістолетів: “Glok-17” автоматичного пістолета-кулемета “МР5-А3. 

Приладдя до пістолетів, “Glok-17”, МР5-А3, АПС. Робота автоматики. Робота частин і 

механізмів пістолетів, Glok-17”, МР5-А3, АПС. 

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

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

заряджання.  

Робота частин і механізмів під час пострілу: вимикання запобіжника, взведення 

курка, натискування на хвіст спускового гачка. Стрільба самозводом. Робота частин і 

механізмів після пострілу. Безпека користування. Будова патрону. Правила розбирання 

та збирання пістолетів, “Glok-17”, МР5-А3, АПС. 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 № 14. Інструкції з організації забезпечення, зберігання та 

експлуатації озброєння в Національній поліції України, згідно наказу МВС 

України № 828 від 11.10.2018. 

Вимоги наказу МВС України № 828 від 11.10.2018 “ Інструкції з організації 

забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України 

” їх зберігання та експлуатацію. Догляд зброї командирами підрозділів поліції. 

Ведення документів за результатами огляду і експлуатування зброї. Основні 

показники якісного стану зброї. Порядок використання боєзапасу на навчальну 

практику та оперативні цілі. 

 

Тема № 15. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні Національної 

поліції України – матеріальна частина, призначення, тактико-технічні 

характеристики. 

UAR-10 самозарядна напівавтоматична снайперська гвинтівка калібру 7,62 

мм, UAR-008 снайперська гвинтівка із ручним перезаряджанням калібру 7,62 мм, 

Тор великокаліберна снайперська неавтоматична гвинтівка калібру 12,7 мм, Barrett 

M107A1 великокаліберна самозарядна снайперська гвинтівка калібру 12,7 мм, 

UAR-15 автоматична штурмова гвинтівка калібру 7,62 мм. Призначення, тактико-

технічні характеристики (далі – ТТХ), бойові, лінійні, вагові властивості і будова. 

 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма 

усього у тому числі усього  

 л п с с.р.  л п с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 СЕМЕСТР 

ТЕМА № 1. Заходи безпеки при 

поводженні зі зброєю: Наказ 

МВС України № 70 від 

01.02.2016. 

6 2   4 8  2  6 

ТЕМА № 2. Основні положення 

Курсу стрільб для 

поліцейських: Наказ МВС 

України № 334  

від 26.04.2019. 

6 2   4 6    6 

ТЕМА № 3. Правові підстави та 

порядок застосування 

вогнепальної зброї. 

6 2   4 6    6 

ТЕМА № 4. Основні положення 

балістики. 
10  6  4 6    6 

ТЕМА № 5. Призначення, 

тактико-технічні характеристики, 

та основні частини пістолетів: 

“Макарова” “Форт-12, Форт-17,” 

16  10  6 6    6 

Тема № 6. Виконання 

нормативів  для ПМ “Форт-12, 

Форт-17,” відповідно наказу 

МВС України № 334 від 

26.04.2019. 

20  18  2 6    6 

МОДУЛЬ      

ЗАЛІК 

Разом 1 семестр 64 6 34  24 38  2  36 

2 СЕМЕСТР 

ТЕМА  № 7. Призначення, 

тактико-технічні характеристики, 

основні частини автомата 

Калашникова та його 

модифікацій. 

16  12  4 10  2  8 

ТЕМА  № 8. Призначення, 

тактико-технічні характеристики, 

основні частини кулемета 

Калашникова 

14  10  4 8    8 

ТЕМА №9. Призначення, 

тактико-технічні 

характеристики, основні 

частини підствольних та 

ручних гранатометів. 

14  10  4 8    8 

Тема № 10. Виконання 

нормативів для АК згідно 

наказу МВС України № 334 

від 26.04. 2019. 

20  18  2 10  2  8 

МОДУЛЬ      

ЗАЛІК 

Разом 2 семестр 64  50  14 36  4  32 

3 СЕМЕСТР 



 

 

ТЕМА № 11. Призначення, 

тактико-технічні характеристики 

та основні частини снайперскої 

гвинтівки Драгунова 

10  6  4 12  2  10 

Тема № 12. Призначення, 

тактико-технічні характеристики 

ТТХ, та основні частини 

ручних гранат. 

10  6  4 12    12 

Тема № 6. Виконання 

нормативів  для ПМ “Форт-12, 

Форт-17,” відповідно наказу 

МВС України № 334 від 

26.04.2019. 

10  8  2 12  2  10 

МОДУЛЬ      

ЗАЛІК 

Разом 3 семестр 30  20  10 36  4  32 

4 СЕМЕСТР 

Тема № 13. Призначення, 

тактико-технічні 

характеристики, та основні 

частини пістолетів:Glok-17, 

автоматичного пістолета 

Стєчкіна, МР5-А3. 

18  14  4 16  4  12 

Тема № 14. Інструкції з 

організації забезпечення, 

зберігання та експлуатації 

озброєння в Національній 

поліції України, згідно наказу 

МВС України № 828 від 

11.10.2018. 

12  8  4 12    12 

Тема № 10. Виконання 

нормативів для АК згідно 

наказу МВС України № 334 

від 26.04. 2019. 

20  18  2 16  6  10 

МОДУЛЬ       

ЗАЛІК  

Разом 4 семестр 50  40  10 44  10  34 

5 СЕМЕСТР 

           

Тема № 15. Сучасна стрілецька 

зброя  що стоїть на озброєнні 

Національної поліції України – 

матеріальна частина, призначення, 

тактико-технічні характеристики. 

12  8  4 26  6  20 

Тема № 6. Виконання 

нормативів  для ПМ “Форт-12, 

Форт-17,” відповідно наказу 

МВС України № 334 від 

26.04.2019. 

10  6  4 8  2  6 

Тема № 10. Виконання 

нормативів для АК згідно 

наказу МВС України № 334 

від 26.04. 2019. 

10  6  4 8  2  6 

МОДУЛЬ           

Разом 5 семестр 32  20  12 42  10  32 

Форма підсумкового контролю - екзамен ЗАЛІК 

6 СЕМЕСТР 



 

 

ТЕМА  № 8. Призначення, 

тактико-технічні 

характеристики, основні 

частини кулемета 

Калашникова 

     18  4  14 

ТЕМА № 9. Призначення, 

тактико-технічні 

характеристики, основні 

частини підствольних та 

ручних гранатометів. 

     14  2  12 

Тема № 6. Виконання 

нормативів  для ПМ “Форт-12, 

Форт-17,” відповідно наказу 

МВС України № 334 від 

26.04.2019. 

     6  2  4 

Тема № 10. Виконання 

нормативів для АК згідно 

наказу МВС України № 334 

від 26.04. 2019. 

     6  2  4 

Разом 6 семестр      44  10  34 

 
     

Форма підсумкового контролю – 

екзамен   

ВСЬОГО 240 6 164  70 240  40  200 

 

 

5. Теми практичних занять (денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ТЕМА № 4. Основні положення балістики. 6 

2 ТЕМА № 5. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини пістолетів: “Макарова” “Форт-12, Форт-17,” 
10 

3 ТЕМА № 6. Виконання нормативів  для ПМ “Форт-12, Форт-17,” 

відповідно наказу МВС України № 334 від 26.04.2019. 
32 

4 ТЕМА  № 7. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини автомата Калашникова та його модифікацій. 
12 

5 ТЕМА  № 8. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини кулемета Калашникова 
10 

6 ТЕМА № 9. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини гранатомету підствольного (ГП-25). 
10 

7 ТЕМА № 10. Виконання нормативів для АК згідно наказу МВС 

України № 334 від 26.04. 2019. 
42 

8 ТЕМА № 11. Призначення, тактико-технічні характеристики та 

основні частини снайперскої гвинтівки Драгунова 
6 

9 ТЕМА № 12. Призначення, тактико-технічні характеристики ТТХ, 

та основні частини ручних гранат. 6 



 

 

10 ТЕМА № 13. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини пістолетів:Glok-17, автоматичного пістолета 

Стєчкіна, МР5-А3. 

14 

11 ТЕМА № 14. Інструкції з організації забезпечення, зберігання та 

експлуатації озброєння в Національній поліції України, згідно 

наказу МВС України № 828 від 11.10.2018. 

8 

12 Тема № 15. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні 

Національної поліції України – матеріальна частина, призначення, 

тактико-технічні характеристики. 

8 

 ВСЬОГО 164 

 

Теми практичних занять (заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ТЕМА № 1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю: наказ 

МВС України № 70 від 01.02.2016. 
2 

3 ТЕМА № 6. Виконання нормативів  для ПМ “Форт-12, Форт-17,” 

відповідно наказу МВС України № 334 від 26.04.2019. 
6 

4 ТЕМА  № 7. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини автомата Калашникова та його модифікацій. 
2 

5 ТЕМА  № 8. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини кулемета Калашникова 
4 

6 ТЕМА № 9. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини підствольних та ручних гранатометів. 
2 

7 ТЕМА № 10. Виконання нормативів для АК згідно наказу МВС 

України № 334 від 26.04. 2019. 
12 

8 ТЕМА № 11. Призначення, тактико-технічні характеристики та 

основні частини снайперскої гвинтівки Драгунова 
2 

9 ТЕМА № 13. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини пістолетів:Glok-17, автоматичного пістолета 

Стєчкіна, МР5-А3. 

4 

10 Тема № 15. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні 

Національної поліції України – матеріальна частина, призначення, 

тактико-технічні характеристики. 

6 

 ВСЬОГО 40 

 

 

 

 

 



 

 

6. Самостійна робота(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ТЕМА № 1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю: наказ 

МВС України № 70 від 01.02.2016. 
4 

2 ТЕМА № 2. Основні положення Курсу стрільб для поліцейських: 

наказ МВС України № 334 від 26.04.2019. 
4 

3 ТЕМА № 3. Правові підстави та порядок застосування 

вогнепальної зброї. 
4 

4 ТЕМА № 4. Основні положення балістики. 4 

5 ТЕМА № 5. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини пістолетів: “Макарова” “Форт-12, Форт-17,” 
6 

6 ТЕМА № 6. Виконання нормативів  для ПМ “Форт-12, Форт-17,” 

відповідно наказу МВС України № 334 від 26.04.2019. 
8 

7 ТЕМА  № 7. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини автомата Калашникова та його модифікацій. 
4 

8 ТЕМА  № 8. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини кулемета Калашникова 
4 

9 ТЕМА № 9. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини гранатомету підствольного (ГП-25). 4 

10 ТЕМА № 10. Виконання нормативів для АК згідно наказу МВС 

України № 334 від 26.04. 2019. 
8 

11 ТЕМА № 11. Призначення, тактико-технічні характеристики та 

основні частини снайперскої гвинтівки Драгунова 
4 

12 ТЕМА № 12. Призначення, тактико-технічні характеристики ТТХ, 

та основні частини ручних гранат. 
4 

13 ТЕМА № 13. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини пістолетів:Glok-17, автоматичного пістолета 

Стєчкіна, МР5-А3. 

4 

14 ТЕМА № 14. Інструкції з організації забезпечення, зберігання та 

експлуатації озброєння в Національній поліції України, згідно 

наказу МВС України № 828 від 11.10.2018. 

4 

15 Тема № 15. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні 

Національної поліції України – матеріальна частина, призначення, 

тактико-технічні характеристики. 

4 

 ВСЬОГО 70 

 

 

 

 



 

 

 Самостійна робота(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ТЕМА № 1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю: наказ 

МВС України № 70 від 01.02.2016. 
6 

2 ТЕМА № 2. Основні положення Курсу стрільб для поліцейських: 

наказ МВС України № 334 від 26.04.2019. 
6 

3 ТЕМА № 3. Правові підстави та порядок застосування 

вогнепальної зброї. 
6 

4 ТЕМА № 4. Основні положення балістики. 6 

5 ТЕМА № 5. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини пістолетів: “Макарова” “Форт-12, Форт-17,” 
6 

6 ТЕМА № 6. Виконання нормативів  для ПМ “Форт-12, Форт-17,” 

відповідно наказу МВС України № 334 від 26.04.2019. 
26 

7 ТЕМА  № 7. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини автомата Калашникова та його модифікацій. 
8 

8 ТЕМА  № 8. Призначення, тактико-технічні характеристики, 

основні частини кулемета Калашникова 
20 

9 ТЕМА № 9. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини гранатомету підствольного (ГП-25). 22 

10 ТЕМА № 10. Виконання нормативів для АК згідно наказу МВС 

України № 334 від 26.04. 2019. 
28 

11 ТЕМА № 11. Призначення, тактико-технічні характеристики та 

основні частини снайперскої гвинтівки Драгунова 
10 

12 ТЕМА № 12. Призначення, тактико-технічні характеристики ТТХ, 

та основні частини ручних гранат. 
12 

13 ТЕМА № 13. Призначення, тактико-технічні характеристики, та 

основні частини пістолетів:Glok-17, автоматичного пістолета 

Стєчкіна, МР5-А3. 

12 

14 ТЕМА № 14. Інструкції з організації забезпечення, зберігання та 

експлуатації озброєння в Національній поліції України, згідно 

наказу МВС України № 828 від 11.10.2018. 

12 

15 Тема № 15. Сучасна стрілецька зброя  що стоїть на озброєнні 

Національної поліції України – матеріальна частина, призначення, 

тактико-технічні характеристики. 

20 

 ВСЬОГО 200 

 

 

 

 



 

 

7. Індивідуальні завдання 
Пропонуються у конкретних випадках, у залежності від успішності окремої 

особи, кількості пропусків занять з певної теми, та можуть складатись з: 

- вирішення тестових завдань та теоретичних питань згідно тематики; 

- відпрацювання нормативів з вогневої підготовки. 

 

8. Методи навчання 

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 відповідно вимог Курсу стрільб), 

змагальний метод, контрольне виконання вправ і нормативів. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 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”. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1 семестр (для денної форми навчання) 

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. Затримки при стрільбі із пістолета ПМ, їх причини та способи усунення. 

8. Призначення, бойові властивості та загальна будова автоматів АК74, АКС74, 

АКС74У.  

9. Призначення, будова та взаємодія частин і механізмів автомата Калашникова 

АК74.  

10. Порядок неповного розбирання автоматів АК74, АКС74, АКС74У та їх 

складання після неповного розбирання.  

11. Порядок заряджання автомата АК74 та приготування до стрільби.  

12. Склад приладдя до автоматів АК74, АКС74, АКС74У, його призначення та 

порядок використання. 

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

14. Призначення, бойові властивості та загальна будова пістолета ПМ.  

15. Призначення, будова та взаємодія частин і механізмів пістолета ПМ.  



 

 

16. Порядок неповного розбирання пістолета ПМ та його складання після 

неповного розбирання.  

17. Склад приладдя до пістолета ПМ, його призначення та порядок 

використання. 

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

супроводжують постріл.  

19.  Початкова швидкість кулі та її практичне значення.  

20.  Віддача та її плив на стрільбу. 

21.  Траєкторія та її елементи.  

22.  Властивості траєкторії. Явище деривації. 

23.  Форма траєкторії та її практичне значення.  

24.  Прямий постріл та його практичне значення.  

25. Заходи безпеки при отриманні табельної вогнепальної зброї і боєприпасів. 

26.  Приладдя до ПМ. Робота автоматики. 

27.  Частини ударно-спускового механізму ПМ та їх призначення. 

28. Види затримок при стрільбі з ПМ. 

29. Призначення і загальна будова АК-74. 

30. Призначення та тактико-технічні характеристики пістолета Glok-17. 

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

32. Призначення та ТТХ АПС. 

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

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

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

36. Призначення та робота автоматики АКС-74У. 

37.  Заходи безпеки під час здачі вогнепальної зброї. 

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

39.  Призначення, будова ПМ та приладдя до ПМ. 

2 семестр 
1. Призначення ручних гранат та їх класифікація. 

2. Призначення, бойові властивості та загальна будова снайперської гвинтівки 

Драгунова СГД.  

3.  Призначення, будова та взаємодія частин і механізмів снайперської 

гвинтівки Драгунова СГД.  

4.  Порядок неповного розбирання снайперської гвинтівки Драгунова СГД та її 

складання після неповного розбирання.  

5.  Склад приладдя до снайперської гвинтівки Драгунова СГД, його 

призначення та порядок використання.  

6.  Призначення, бойові властивості та загальна будова гранатомета ГП-25. 

7.  Призначення, будова та взаємодія частин і механізмів гранатомета ГП-25.  

8.  Порядок неповного розбирання гранатомета ГП-25 та його складання після 

неповного розбирання. 



 

 

9.  Призначення та бойові властивості ручних осколкових гранат. 

10.  Будова ручних гранат РГД-5, РГ-42, РГН, Ф-1, РГО та запалів до них. 

11.  Призначення та будова боєприпасів до стрілецької зброї.  

12.  Призначення та будова сигнальних і освітлювальних боєприпасів.  

13. Закріплення вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів 

індивідуального захисту за поліцейськими. 

14. Умови та порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної 

зброї, боєприпасів і спеціальних засобів поліцейськими. 

15. Зберігання озброєння поза основним місцем несення служби. 

16. Загальні вимоги до приміщень, призначених для зберігання озброєння. 

17. Організація та умови зберігання озброєння в органах та підрозділах поліції. 

3 семестр  

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. Порядок неповного розбирання автоматів АК74, АКС74, АКС74У та їх 

складання після неповного розбирання.  

8. Порядок заряджання автомата АК74 та приготування до стрільби.  

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

10. Порядок неповного розбирання пістолета ПМ та його складання після 

неповного розбирання.  

11. Виконання нормативу №2 для пістолету «ФОРТ-12» та його модифікацій (ПМ). 

12. Заходи безпеки при отриманні вогнепальної зброї і боєприпасів. 

13. Види затримок при стрільбі з ПМ. 

14. Виконання нормативу №3 для пістолету «ФОРТ-12» та його модифікацій (ПМ). 

15. Затримки при стрільбі з автомата. 

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

17. Заходи безпеки під час здачі вогнепальної зброї. 

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

19. Затримки при стрільбі із пістолета ПМ, їх причини та способи усунення. 

20. Порядок заряджання автомата АК74 та приготування до стрільби.  

21. Виконання нормативу №3 для пістолету «ФОРТ-12» та його модифікацій (ПМ).  

4 семестр 

40. Призначення та тактико-технічні характеристики пістолета Glok-17. 

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

42.  Затримки при стрільбі з автомата. 

43.  Призначення та ТТХ АПС. 

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



 

 

45.  Підстави та порядок закріплення за працівником поліції зброї. 

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

носіння. 

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

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

49.  Підстави видачі зброї в підрозділах поліції. 

5 семестр (для заочної форми навчання) 

50.  Призначення та робота автоматики АКС-74У. 

51.  Заходи безпеки під час здачі вогнепальної зброї. 

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

53.  Призначення, будова ПМ та приладдя до ПМ. 

54. Закріплення вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та 

засобів індивідуального захисту за поліцейськими. 

55. Умови та порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної 

зброї, боєприпасів і спеціальних засобів поліцейськими. 

56. Зберігання озброєння поза основним місцем несення служби. 

57. Загальні вимоги до приміщень, призначених для зберігання озброєння. 

58. Організація та умови зберігання озброєння в органах та підрозділах 

поліції. 

59. Призначення та будова сигнальних і освітлювальних боєприпасів.  

 

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. Призначення та тактико-технічні характеристики СГД. 

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

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

8. Визначення внутрішньої і зовнішньої балістики. Дати визначення живучості 

ствола. 

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

служби. 

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

11. Підстави видачі зброї в підрозділах поліції. 

12. Призначення та робота автоматики ПМ. 

13. Заходи безпеки під час здачі вогнепальної  зброї. 

14. Призначення ручних гранат та їх класифікація. 

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

16. Призначення, будова ПМ та приладдя до ПМ. 

17. Будова та технічні характеристики  патрона  ПМ. 



 

 

18. Як поліція має право застосувати заходи примусу. 

19. Порядок виконання нормативу № 1 для Форт -12 

20. Що категорично забороняється при поводженні з вогнепальною зброєю. 

21. Будова та робота автоматики Форт-12. 

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

23.  Порядок виконання нормативу №2 для Форт-12  

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

25.  Що є підставою на застосування вогневої зброї поліцейським.  

26.  Порядок виконання нормативу №3 для Форт-12. 

27.  Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення служби.  

28.  Правила розбирання та збирання зброї. Порядок збирання після неповного  

розбирання Форт-12. 

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

зброю. 

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

31.  Проти кого забороняється застосувати вогнепальну зброю. 

32.  Порядок виконання нормативу №1 для ПМ. 

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

несення служби. 

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

35.  В яких випадках вогнепальна зброя застосовується без попередження. 

36.  В яких випадках поліцейський може використовувати вогнепальну  зброю.   

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

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

39.  Призначення та тактико-технічні характеристики  ручних осколочних гранат. 

40.  Що дає право поліцейському застосувати вогнепальної зброї поліцейським. 

41. Порядок  виконання нормативу №2 для ПМ. 

42. У яких випадках забороняється застосовувати  вогнепальну зброю.  

43. Порядок  виконання нормативу №3 для ПМ. 

44. Без попередження  зброя може застосовуватися.  

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

зброя. 

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

застосовувати вогнепальну зброю.  

47.  Порядок  виконання нормативу №1 для ПМ. 

48.  Заходи безпеки при отриманні вогнепальної зброї і боєприпасів.  

49. У яких випадках дозволяється використання вогнепальної зброї 

поліцейському. 

50.  Призначення та будова   ручних осколочних гранат. 

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

52. Порядок отримання вогнепальної  зброї працівником поліції  в ЧЧ. 



 

 

53. Призначення та тактико-технічні характеристики  ПМ , види затримок при 

стрільби. 

54. При яких обставинах буде визнано правомірним застосування вогнепальної зброї 

поліцейським проти особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину. 

55. В яких випадках поліцейський на законних підставах може використовувати 

вогнепальну  зброю.   

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

57. В яких випадках забороняється застосовувати  вогнепальну зброю. 

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

навчально-тренувальних стрільб. 

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

Національну поліцію». 

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

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

62. Заходи безпеки при отриманні вогнепальної зброї і боєприпасів. 

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

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

Національну поліцію» 

65. У яких випадках забороняється застосовувати  вогнепальну зброю. 

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

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

зброї. 

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

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

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

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. Верховна 

Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII. 

2. Курс стрільб для поліцейських та Норм витрат боєприпасів, пострілів, 

вибухових пакетів гранат поліцейськими під час проведення практичних стрільб: 

Наказ МВС України від 26 квітня 2019 № 334. 

3. Інструкції з організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння 

в Національній поліції України, згідно наказу МВС України № 828 від 11.10.2018. 

4. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю: 

Наказ МВС України від 01.02.2016р. № 70. 

5. Положення про організацію службової підготовки працівників 

Національної поліції України, затвердженого наказом МВС України 26.01.2016 р. 

№ 50. 



 

 

Допоміжна 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: навч. 

посібник / С. В. Албул, О. Т. Ніколаєв, О. І. Тьорло, Ю. Р. Йосипів та ін. Одеса; 

Львів: ОДУВС; ЛьвДУВС, 2018. 480 с.  

10. Вогнева підготовка: навчально-методичний посібник / Володимир 

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

КУЗНЕЦОВ - Дніпро, ДДУВС, 2020. – 220с. 

11. Вогнева підготовка: посібник. 2-е вид., перероб. і доп. / кол. авт. ; за заг. 

ред. канд. наук, доц. В.Я. Покайчука. – Дніпро: ДДУВС, 2021. – 264с. 

 

14. 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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