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Плани практичних занять 

 

ТЕМА 3. Прищеплення початкових навичок прицільної стрільби по 

нерухомій цілі в необмежений час 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Прийоми стрільби і ведення вогню з положення стоячи з руки. 

2. Приготування до стрільби, стоячи з руки: прийняття положення 

для стрільби, заряджання).  

3. Проведення пострілу (хват пістолета, прицілювання, робота зі 

спусковим гачком).  

4. Припинення вогню. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: правильно готуватись до стрільби, стоячи з 

руки; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки за умовами 

виконання першої початкової вправи КС-2011; практично використовувати 

табличні данні перевищень траєкторій стрільби для пістолета; правильно 

готуватись до стрільби, стоячи з двох рук; послідовно виконувати прийоми 

стрільби стоячи з двох рук за умовами виконання другої початкової вправи 

КС-2011;. практично використовувати табличні данні перевищень траєкторій 

стрільби для пістолета 

Бути готовим до практичного застосування правил стрільби (вибір 

місця для стрільби; вибір цілі, точки прицілювання тощо). 

Рекомендована література до теми 9:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – М. : 

в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ МВД, 

1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под ред. 

докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т внутр. дел; 

ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 



Практичне заняття № 2– 2 год. 

 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Умови виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року. 

3. Порядок виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з руки. Дистанція виконання 15 метрів. 

4. Прийоми стрільби, стоячи з руки. 

5. Виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року. 

6. Нормативи з вогневої підготовки.   

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

Рекомендована література до теми 10:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 

 



Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Умови виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року. 

3. Порядок виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з руки. Дистанція виконання 15 

метрів. 

4. Прийоми стрільби, стоячи з руки. 

5. Виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року. 

6. Нормативи з вогневої підготовки.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

Рекомендована література до теми 10:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 



Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Умови виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року. 

3. Порядок виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з двох рук. Дистанція виконання 20 метрів. 

4. Виконання початкової вправи № 1 КС-2011 року. 

5. Нормативи з вогневої підготовки.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

 

Рекомендована література до теми 10:   

1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 

 



 

ТЕМА 4. Прищеплення початкових навичок прицільної стрільби по 

нерухомій цілі в обмежений час 

 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Елементи прицілювання. 

3. Умови виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

4. Порядок виконання початкової вправи другої КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з двох рук. Дистанція виконання 25 метрів. 

5. Відпрацювання нормативів з вогневої підготовки. 

6. Виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

Рекомендована література до теми 11:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 



 

ТЕМА 5 Навчання стрільбі з перенесенням вогню в обмежений час 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Елементи прицілювання. 

3. Умови виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

4. Порядок виконання початкової вправи другої КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з двох рук. Дистанція виконання 7-10 

метрів. 

5. Відпрацювання нормативів з вогневої підготовки. 

6. Виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

Рекомендована література до теми 11:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 

 



 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Елементи прицілювання. 

3. Умови виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

4. Порядок виконання початкової вправи другої КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з двох рук. Дистанція виконання 25 метрів. 

5. Відпрацювання нормативів з вогневої підготовки. 

6. Виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

Рекомендована література до теми 11:   

1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 

 



ТЕМА 6. Прищеплення навичок ведення вогню із заміною магазину 

 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Елементи прицілювання. 

3. Умови виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

4. Порядок виконання початкової вправи другої КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з двох рук. Дистанція виконання 25 метрів. 

5. Відпрацювання нормативів з вогневої підготовки. 

6. Виконання початкової вправи другої КС-2011 року. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

Рекомендована література до теми 11:   

1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 

 



ТЕМА 12. Прищеплення початкових навичок стрільби з двох рук по 

нерухомій цілі в обмежений час 

 

Практичне заняття № 9– 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Умови виконання початкової вправи третьої КС-2011 року. 

3. Порядок виконання вправи основного курсу стрільб КС-

2011 року з положення для стрільби – стоячи з двох рук. Дистанція 

виконання 7 метрів 

4. Відпрацювання нормативу № 4 вогневої підготовки. 

5. Виконання початкової вправи третьої КС-2011 року 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

Рекомендована література до теми 12:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 

 



Практичне заняття № 10 – 2 год. 

План 

1. Цільовий інструктаж. 

2. Умови виконання початкової вправи третьої КС-2011 року. 

3. Порядок виконання початкової вправи третьої КС-2011 року з 

положення для стрільби – стоячи з двох рук. Дистанція виконання 10 метрів 

4. Відпрацювання нормативу № 4 вогневої підготовки. 

5. Виконання початкової вправи третьої КС-2011 року. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною 

зброєю; послідовно виконувати прийоми стрільби, стоячи з руки/з двох рук; 

у порядку передбаченим Курсом стрільб 2011 року, на позитивну оцінку 

виконувати умови початкової вправи № 1, стоячи з двох рук на дистанції 25 

метрів; проводити огляд та розряджання зброї; позитивно відпрацювати 

норматив № 1 для ПМ та «Форт-12»; у визначеному порядку проводити 

чищення та змащування зброї з використанням неповного розбирання 

пістолета. 

 

Рекомендована література до теми 12:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

2. Наказ МВС України від 01.02.2016 року № 70 (Заходи безпеки при 

поводженні з вогнепальною зброєю). 

3. Наказ МВС України від 07.09.2011 року № 658 (Курс стрільб із 

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

4. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

подразделений / А. В. Барабанщиков, А. С. Беконовский, М. Г. Вигуро. – 

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 

5. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

Ю. В. Зайцев, В.В. Заболотний, І.Ю. Горелов. – Донецьк, 2008. – 121 с. 

6. Горелов І. Ю. Тренінг із формування психологічної готовності 

працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: Навч.-

метод. посібник / І. Ю. Горелов, В. О. Лефтеров. – Донецьк, 2007. – 245 

с. 

7. Юрчук Ф. С. Общие основы методики огневой подготовки в особых 

условиях: Метод. рекоменд. / Ф. С. Юрчук. – К. : НИ и РИО КВШ 

МВД, 1989. – 24 с. 

8. Храмцов Г. О. От «Мосина» до «Винтореза». Современное снайперское 

оружие: Учебное пособие / Г. О. Храмцов Г.О., А. В. Жбанчик // Под 

ред. докт. юр. наук, проф. А.В. Негодченко. – Д.: Днепроп. гос. ун-т 

внутр. дел; ЧП «Лира», 2007. – 296 с. 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання заходів 

безпеки та матеріальної частини зброї; виконання нормативів у повному 

обсязі, виконання практичної вправи згідно Курсу стрільб, знання правових 

підстав застосування вогнепальної зброї. вільно і правильно виконує 

ситуативні задачі. 

4 

Викладення теоретичних положень з навчальної дисципліни; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів;; вірне застосування навичок і 

прийомів правил  ведення вогню з вогнепальної зброї, виконання практичної 

вправи за оцінкою «добре» гідно Курсу стрільб 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві неточності; 

перевищення часу під час  виконання практичної стрільби, під час відповіді 

на теоретичні питання або під час розв’язання практичного завдання є 

незначне  порушення заходів безпеки.  

2 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві неточності; 

відсутнє тлумачення норм закону. Значно перевищений  час під час виконання 

практичної вправи, порушені заходи безпеки, ціль не влучив кулею.. 
 

1 

Питання не розкриті; практичне завдання не виконане; значне порушення 

заходів безпеки, незнання матеріальної частини зброї, під час виконання 

практичної стрільби ціль не влучена кулею. 

0 Відсутність на занятті 

 

 
 

 


