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років. 
Сфера наукових інтересів: 
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навчальної 
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Обов’язкова  

5. Місце в структурно- 

логічній схемі 

Викладається у першому-
п’ятому  семестрах на 
протязі трьох  років 
навчання на денній формі 
навчання  
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7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Одним з провідних розділів бойової підготовки в закладах 

вищої освіти МВС України які здійснюють підготовку 

поліцейських є вогнева підготовка. 



Вогнева підготовка є обов'язковим предметом денної форми 

навчання здобувачів вищої освіти закладах вищої освіти 

МВС України які здійснюють підготовку поліцейських і 

включається в навчальні плани як спеціальна й самостійна 

дисципліна. 

Мета - вивчення курсу з вогневої підготовки – виховання у 

здобувачів вищої освіти усвідомлення важливості і 

необхідності вогневої підготовки; набуття ними 

теоретичних і практичних навичок щодо володіння і 

застосування зброї в різних умовах виконання 

працівниками поліції покладених на них законом 

обов’язків та наданих прав у боротьбі зі злочинністю, 

захисту громадян та самозахисту. 

8.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Навчальна дисципліна  «Вогнева підготовка» має 

міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами 

«Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна фізична 

підготовка», «Домедична допомога». 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» 

проводяться з групою здобувачів вищої освіти. Серед 

основних методів, що застосовуються для навчання можна 

зазначити: 

словесні методи – інформацію здобувач вищої освіти 

отримує вербальним способом (бесіда, розповідь, пояснення 

тощо); 

наочні методи – інформацію здобувач вищої освіти отримує 

на основі сенсорно-перцептивної діяльності 

(демонстрування, ілюстрації, показ об’єкта або моделі 

тощо). 

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 «Вогнева підготовка» особливе місце при її 

викладанні займають практичні методи. Суть їх у тому, що 

шляхом виконання практичних дій здобувач вищої освіти, 

на підставі аналізу отриманої інформації, робить висновки 

щодо її практичного застосування. Цінність практичного 

методу посідає в отриманні здобувачами вищої освіти не 

тільки знань у відповідній сфері, а й, перш за все, у 

формуванні необхідних умінь та практичних навичок. 

10. Форма контролю: 
Заліки/Екзамен 

 



11. Методи та 

критерії оцінювання: 

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 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 здобувач вищої освіти отримав 

оцінку менше за “добре” за теоретичний розділ з вогневої 

підготовки йому виставляється “незадовільно”. 

При незадовільному знанні здобувачем вищої освіти 

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 

практичних занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувачів вищої освіти з певних тем 

навчальної програми. 

До форм поточного контролю відносяться: 

- опитування під час проведення 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 вищої освіти виявив глибокі знання фактичного 



матеріалу, має добрі навички порівняльного аналізу 

нормативно-правових актів, правильно може застосувати 
отримані знання в практичній діяльності. Відповідь точна, 
аргументована, логічна 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 вищої освіти 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 вогнепальною зброєю отримав “добре”. При 
відповіді на теоретичні питання здобувач вищої освіти в 
основному засвоїв матеріал дисципліни, але його знання 
дещо фрагментарні. Здобувач вищої освіти слабо володіє 
практичними навичками. Відповідь містить суттєві 

неточності та прогалини у викладенні фактичного 
матеріалу. Відповідь нелогічна і непереконлива. 
- Оцінка «незадовільно» 2- здобувач вищої освіти 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 здобувача вищої освіти за шкалою оцінювання ECTS 

та національною шкалою. 

12. Результати 

навчання: 

У результаті засвоєння програми з вогневої підготовки 

здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: - особливості будови, призначення, тактико- 

технічні характеристики зброї, що стоїть на озброєнні в 

органах та підрозділах Національної поліції України; 

- принципи, прийоми та правила стрільби зі 

стрілецької зброї та метання ручних гранат; 

- засади внутрішньої та зовнішньої балістики; 

- специфіку заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю; 



- правові підстави та порядок застосування 

вогнепальної зброї поліцейським; 

- зміст Курсу стрільб; - порядок обліку і зберігання зброї 

та боєприпасів в органах і підрозділах Національної поліції 

України; 

- засади методики та організації занять з вогневої 

підготовки; 

вміти: - підтримувати зброю у справному стані, проводити 

обслуговування пістолету та штурмової гвинтівки 

(автомату) та підготовку їх до стрільби; - застосовувати 

знання прийомів та правил стрільби (швидко діставати 

зброю та приводити її у бойову готовність, приймати 

положення для стрільби, виконувати прицілювання та 

обробку спуску, швидке перезаряджання зброї зі зміною 

магазину, усунення затримок при стрільбі) при виконанні 

вправ Курсу стрільб; 

- вести влучну стрільбу з пістолета та штурмової гвинтівки 

(автомата) за умовами вправ Курсу стрільб; 

- підтримувати на належному рівні особисту стрілецьку 

майстерність; - безпечно поводитись зі зброєю та 

боєприпасами під час отримання їх у черговій частині, 

навчально-тренувальних стрільб, виконання службових 

обов’язків, розбирання та чищення, здачі до чергової 

частини; 

- визначати причини можливих затримок та самостійно 

усувати їх під час стрільби; 

- виконувати нормативи з вогневої підготовки згідно умов 

Курсу стрільб; 

- аналізувати    ситуації     щодо     правомірності 
застосування зброї на підставі чинного законодавства; 

13. Основні 

інформаційні джерела 

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. Інструкція із заходів безпеки при поводженні зі зброєю: 

затверджена наказом 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. 



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 
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