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I. Завдання для самостійної роботи 

 

У межах першого кредитного модуля курсант має подати конспект з 

виконаними завданнями. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, 

нормативної літератури. 

 

ТЕМА 1. Історія розвитку стрілецької зброї 

1. Скласти конспект з наступних питань: 

- Виникнення пістолетів та револьверів; 

- Перші пристрої для носіння патронів; 

- Унітарний патрон; 

- Загальний устрій патронів; 

- Поява та розвиток автоматичної зброї; 

- Сучасні зразки пістолетів та револьверів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
умови виникнення вогнепальної зброї, пістолет, револьвер, рубіж відкриття 

вогню, пункт видачі патронів, керівник стрільб, вихідне положення. 

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

напрацьовані під час заняття: визначати конструктивні особливості 

пістолетів та револьверів; давати хронологію виникнення зброї та 

боєприпасів; визначити особливості загального устрою унітарного патрону; 

визначати особливості автоматичної зброї. 

Рекомендована література до теми 1: (1.5; 1.7; 2.13) 

 

ТЕМА 2,3. Короткі відомості із внутрішньої (зовнішньої) балістики 

 

1. Скласти конспект з наступних питань: 

- Поняття внутрішньої балістики; 

- Періоди пострілу; 

- Початкова швидкість кулі і її практичне значення; 

- Живучість, міцність стволу; 

- Режим вогню;  

- Явище віддачі зброї; 

Зміст зовнішньої балістики; 

- Траєкторія та її елементи; 

- Прицілювання. 

- Поняття: вражаючий простір, прикритий і мертвий простір. Прямий 

постріл; 

- Вплив умов середовища на політ кулі; 

- Закон розсіювання куль. 

2. Розкрити поняття «деривації». 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 



Поняття внутрішньої та зовнішньої балістики, вогнепальна зброя, 

постріл, періоди пострілу, початкова швидкість кулі, Закон розсіювання, 

деривація, мертвий простір, завіхрування. 

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

напрацьовані під час заняття: схематично визначати періоди пострілу, 

елементи траєкторії та її практичне значення, давати характеристику 

навколишньому середовищу щодо впливу на початкову швидкість кулі; 

деривація та її вплив на точність стрільби; застосовувати правило прямого 

пострілу. 

Рекомендована література до теми 2,3: (2.13; 1.5; 1.10; 1.13) 

 

ТЕМА 4. Правові підстави застосування вогнепальної зброї 

1. Скласти конспект з наступних питань: 

- Умови та межі застосування вогнепальної зброї; 

- Порядок застосування та використання вогнепальної зброї; 

- Застосування вогнепальної зброї без попередження та у районі проведення 

антитерористичної операції; 

- Гарантії особистої безпеки озброєного працівника поліції. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
вогнепальна зброя, правові підстави, застосування, використання 

вогнепальної зброї, обмеження щодо застосування зброї, безпосередня 

загроза, особиста безпека, приведення зброї у готовність. 

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

напрацьовані під час заняття: застосовувати теоретичні знання, набуті у 

процесі вивчення правових підстав застосування вогнепальної зброї під час 

вирішенні ситуативних задач з теми; діяти у визначеному алгоритмі в момент 

застосування та після застосування вогнепальної зброї, написати рапорт про 

застосування зброї. 

Рекомендована література до теми 4: (1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 

1.4.3) 

 

ТЕМА 5. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю 
1. Скласти конспект з питань: 

- Призначення Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю. 

- Вимоги щодо порядку здійснення поточного та підсумкового контролю за 

рівнем знань працівниками положень вище зазначеної інструкції; 

-  Умови закріплення вогнепальної зброї за працівниками поліції України; 

- Порядок проведення первинного інструктажу з питань заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю. Категорія осіб з яким проводиться цей вид 

інструктажу; 

- Порядок проведення цільового інструктажу з питань заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю. Категорія осіб з яким проводиться цей вид 

інструктажу; 

- Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення 

служби; 



- Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення 

навчально-тренувальних стрільб. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Безпека, заходи безпеки під час носіння, володіння вогнепальною 

зброєю, огляд зброї та патронів, порядок здачі, порядок розряджання зброї, 

чергова частина, інструктаж, оперативний черговий, навчально-тренувальні 

стрільби, категорія категорично заборонених дій при поводженні зі зброєю. 

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

напрацьовані під час заняття: у загальному плані безпечно поводитись з 

вогнепальною зброєю під час несення служби; під час проведення навчально-

тренувальних стрільб; у визначеному загальними положеннями Інструкції 

порядку виконувати обов’язки щодо забезпечення безпечного поводження з 

вогнепальною зброєю; заповнити картку-застереження та картку-замісник, 

скласти рапорт на отримання вогнепальної зброї; безпечно поводитись з 

вогнепальною зброєю під час її отримання та здачі до чергової частини 

підрозділу; у визначеному порядку проводити огляд зброї у зібраному стані 

під час її отримання; проводити огляд патронів; безпечно розрядити зброю 

після закінчення «несення служби». 

Рекомендована література до теми 5: (1.4.5, 1.4.9., 1.4.10) 

 

ТЕМА 6. Матеріальна частина пістолета Макарова 

1. Скласти конспект з питань:  

- Призначення, бойові властивості і загальна будова пістолета; 

- Призначення та будова частин і механізмів пістолета, патронів і приладдя 

до нього; 

- Затримки при стрільбі і способи їх усунення; 

- Підготовка до стрільби пістолета і патронів; 

- Догляд і зберігання пістолета і патронів.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальний устрій, комплект, вагові, лінійні характеристики зброї, 

бойові характеристики зброї, порядок неповного розбирання (збирання), 

призначення основних частин, затримки під час стрільби, РЧС, чищення, 

змащення зброї. 

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

напрацьовані під час заняття: безпечно у визначеному порядку проводити 

неповне розбирання пістолета та збирання, чищення та змащення зброї; 

давати характеристику бойовим властивостям пістолета; демонструвати 

причини затримок під час стрільби. 

Рекомендована література до Теми 6: (1.7., 1.9., 1.11., 1.14.) 

 

ТЕМА 7. Матеріальна частина пістолетів «Форт» 

1. Скласти порівняльну таблицю зброї: 

- Бойові властивості і загальна будова пістолетів Форт-12,14,17; 

2. Скласти конспект з питань; 

- Призначення і будова частин і механізмів пістолетів; 



- Затримки при стрільбі і способи їх усунення; 

- Порядок неповного розбирання (збирання) пістолетів Форт-14,17. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальний устрій, комплект, вагові, лінійні характеристики зброї, 

бойові характеристики зброї, порядок неповного розбирання (збирання), 

призначення основних частин, затримки під час стрільби, РЧС, чищення, 

змащення зброї. 

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

напрацьовані під час заняття: безпечно у визначеному порядку проводити 

неповне розбирання пістолета та збирання, чищення та змащення зброї; 

давати характеристику бойовим властивостям пістолета; демонструвати 

причини затримок під час стрільби. 

Рекомендована література до теми 7: (1.7., 1.8., 1.10., 1.12., 1.14.) 

 

ТЕМА 8. Організація та проведення стрільб 

1. Скласти конспект з питань: 

- Термінологія Курсу стрільб. 

- Права та обов’язки осіб, які беруть участь в організації та проведенні 

навчальних стрільб. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Термінологія Курсу стрільб, початкові вправи, вправи Основного 

Курсу стрільб, роздавач боєприпасів, керівник стрільб, оточення, лінія 

мішеней, мішень, порядок та умови виконання вправ Курсу стрільб. 

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

напрацьовані під час заняття: виконувати функціональні обов’язки осіб, 

які беруть участь в організації та обслуговуванні навчальних стрільб; 

демонструвати алгоритм виконання вправ Курсу стрільб. 

Рекомендована література до теми 8: (1.4.4, 1.4.5., 1.4.10) 

 

ТЕМА 9. Прийоми, правила стрільби і ведення вогню з пістолета 

1. Скласти конспект з питань: 

- Прийоми стрільби з пістолета; 

- Правила стрільби: вибір точки прицілювання, місця для стрільби. 

2. Розкрити терміни: 

- Приготування до стрільби, положення для стрільби, заряджання зброї; 

проведення пострілу, припинення вогню, огляд зброї. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Прийоми стрільби з пістолета, правила стрільби з пістолета, 

приготування до стрільби, проведення пострілу, припинення вогню, огляд 

зброї. 

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

напрацьовані під час заняття: правильно виконувати у визначеній 

послідовності прийоми стрільби з пістолета, використовуючи правила 

стрільби на різних дистанціях. 

Рекомендована література до теми 9: (1.6, 1.8, 2.3., 2.5, 2.10,2.11, 2.12) 



ТЕМА 10. Відпрацювання навичок у стрільбі по нерухомій цілі у 

необмежений час. 

1. Скласти конспект з питань: 

- Умови та порядок виконання початкової вправи КС для стрільби з 

пістолета. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Умови стрільби, порядок виконання початкової вправи в умовах 

необмеженого часу, ціль, кількість патронів, критерії оцінки, вихідний рубіж, 

позиція очікування, рубіж відкриття вогню, позиція для стрільби, відстань до 

цілі. 

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

напрацьовані під час заняття: готувати зброю до стрільби, виконувати 

прийоми стрільби в умовах необмеженого часу по нерухомій цілі, в 

повільному темпі виконувати норматив №1 для пістолетів Макарова та Форт-

12. 

Рекомендована література до теми 10: (1.7, 1.8, 2.1., 2.3, 2.8,2.10, 2.12) 

 

ТЕМА 11. Прищеплення початкових навичок стрільби по нерухомій цілі 

у необмежений час. 

1. Скласти конспект з питань: 

- Прийоми стрільби, стоячи з двох рук, за умовами виконання початкової 

вправи КС для стрільби з пістолета. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Умови стрільби, порядок виконання початкової вправи в умовах 

необмеженого часу, ціль, кількість патронів, критерії оцінки, вихідний рубіж, 

позиція очікування, рубіж відкриття вогню, позиція для стрільби, відстань до 

цілі. 

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

напрацьовані під час заняття: готувати зброю до стрільби, виконувати 

прийоми стрільби в умовах необмеженого часу по нерухомій цілі зі 

збільшенням дистанції; у повільному темпі виконувати норматив №2,3 для 

пістолетів Макарова та Форт-12. 

Рекомендована література до теми 11: (1.6, 1.8, 1.13., 2.1, 2.4, 2.9, 2.11) 

 

ТЕМА 12. Прищеплення початкових навичок прицільної стрільби по 

нерухомій цілі у необмежений час. 

1. Скласти конспект з питань: 

- Прийоми стрільби, стоячи з двох рук, за умовами виконання прицільної 

стрільби з пістолета. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
вогнепальна зброя, рубіж відкриття вогню, пункт видачі боєприпасів, 

керівник стрільб, вихідне положення. 

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

напрацьовані під час заняття: виконувати прийоми влучної стрільби по 

нерухомій цілі в умовах необмеженого часу, стоячи з руки (з двох рук). 



Рекомендована література до теми 12: (1.9, 1.13, 1.14., 2.1, 2.4, 2.9, 2.8) 

 

ТЕМА 13. Прищеплення початкових навичок стрільби з двох рук по 

нерухомій цілі в обмежений час 

1. Скласти конспект з питань: 

- Прийоми швидкісної стрільби з пістолета в умовах обмеженого часу. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Обмеження часу, нормальний бій зброї, нормативний час приведення 

зброї у готовність, порядок розряджання зброї, комплект пістолета, прийоми 

швидкісної стрільби. 

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

напрацьовані під час заняття: безпечно поводитись з вогнепальною зброєю 

під час виконання прийомів швидкісної стрільби; несення служби; під час 

проведення навчально-тренувальних стрільб; на позитивну оцінку 

виконувати прийоми стрільби по нерухомій цілі в умовах необмеженого 

часу, стоячи з руки (з двох рук); виконувати функції осіб, які беруть участь в 

організації та проведенні навчальних стрільб. 

Рекомендована література до теми 13: (1.9, 1.10, 1.12., 2.1, 2.4, 2.6, 2.8) 

 

ТЕМА 14. Матеріальна частина автомата Калашникова 

1. Скласти конспект з питань: 

- Призначення і бойові властивості автомата Калашникова (АК-74, АКС-

74У); 

- Основні частини та механізми автомату; 

- Затримки при стрільбі із автомата і способи їх усунення; 

- Огляд, підготовка до стрільби автомата і патронів. 

2. Дати порівняльний аналіз автомата АК-74 та АКС-74У. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальний устрій автоматів АК-74 та АКС-74У, конструктивні 

особливості, комплект, приладдя, вагові, лінійні характеристики автомату 

Калашникова, бойові характеристики зброї, порядок неповного розбирання 

(збирання) автоматів АК-74 та АКС-74У, призначення основних частин, 

затримки під час стрільби, вимоги до чищення та змащення зброї. 

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

напрацьовані під час заняття: безпечно у визначеному порядку проводити 

неповне розбирання автоматів АК-74 та АКС-74У та збирання, чищення та 

змащення зброї; давати характеристику бойовим властивостям автоматів; 

демонструвати причини затримок під час стрільби. 

Рекомендована література до теми 14: (1.6, 1.8, 1.11., 2.3, 2.5, 2.13) 

 

ТЕМА 15: Прийоми, правила стрільби і ведення вогню зі штурмової 

гвинтівки (автомата) 

1. Скласти конспект з питань: 

- Умови та порядок виконання початкової вправи КС для стрільби з автомата. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 



Прийоми стрільби з автомата, правила стрільби з автомата, 

приготування до стрільби, проведення пострілу, припинення вогню, огляд 

зброї. 

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

напрацьовані під час заняття: правильно виконувати у визначеній 

послідовності прийоми стрільби з автомата, використовуючи правила 

стрільби на різних дистанціях. 

Рекомендована література до теми 15: (1.4.4, 1.4.5., 1.4.10, 1.6, 1.8, 1.11., 

2.3, 2.5, 2.13) 

 

 

II. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота виконується курсантом за вибором виду 

роботи: 

 Відпрацювання окремих індивідуально-практичних завдань  

 Пошуково-дослідницька робота – написання наукової статті, тези 

доповіді. 

 Висловлення власної думки з питання, порівняльний аналіз. 

 Підготовка електронної бібліотеки. 

 Укладання словника ключових понять теми із власними визначеннями і 

коментарями. 

 Підготовка схеми-опори. 

 Підготовка виступу на круглий стіл, конференцію. 

 

ТЕМА 1. Історія розвитку стрілецької зброї 

1. Скласти порівняльну таблицю ТТХ пістолетів «Форт-12», «Форт-14ТП» та 

«Форт-17». 

2. Скласти порівняльну таблицю ТТХ помпових рушниць «Форт-500А» та 

«Форт-500Т»; 

3.Скласти порівняльну таблицю ТТХ помпових рушниць «Форт-500М» та 

«Форт-500М1». 

4.Скласти порівняльну таблицю ТТХ штурмових гвинтівок «Форт-221» та 

«Форт-224»; 

5.Скласти порівняльну таблицю ТТХ ручного кулемета Калашникова (РКК) 

та пістолета кулемета «Форт-224». 

6.Скласти порівняльну таблицю ТТХ снайперської гвинтівки Драгунова 

(СГД) та снайперської гвинтівки «Форт-301». 

7.Скласти порівняльну таблицю ТТХ ручного кулемета Калашникова (РКК) 

та легкого кулемета «Форт-401». 

 

ТЕМА 2. Короткі відомості із внутрішньої балістики 

1. Скласти схему періодів пострілу з визначенням початкової швидкості кулі. 

 

ТЕМА 3. Короткі відомості із зовнішньої балістики 

1. Скласти схеми: 



- траєкторії польоту кулі; 

- мертвого та прикритого просторів; 

- вплив навколишнього середовища на траєкторію польоту кулі. 

 

ТЕМА 4. Правові підстави застосування вогнепальної зброї 

1. Скласти алгоритм з порядку застосування вогнепальної зброї. 

2. Написати рапорт про застосування вогнепальної зброї. 

 

ТЕМА 5. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю 

1. Скласти структурно-логічну схему з порядку отримання та здачі 

вогнепальної зброї до чергової частини підрозділу. 

2. Скласти алгоритм з порядку огляду та розряджання вогнепальної зброї у 

черговій частини підрозділу. 

3. Написати рапорт про застосування вогнепальної зброї. 

 

ТЕМА 6. Матеріальна частина пістолета Макарова 

1. Скласти структурно-логічну схему з порядку неповного розбиранні та 

збирання пістолета. 

2. Скласти алгоритм з порядку чищення пістолета. 

 

ТЕМА 7. Матеріальна частина пістолетів «Форт» 

1. Скласти порівняльну таблицю вагових, лінійних характеристик, а також 

бойових властивостей пістолетів Форт- 12, 14, 17. 

3. Написати алгоритм неповного розбирання пістолета. 

 

ТЕМА 8. Організація та проведення стрільб 

1. Скласти структурно-логічну схему дій стрілка на вихідному рубежі, рубежі 

відкриття вогню, біля лінії мішеней. 

 

ТЕМА 9. Прийоми, правила стрільби і ведення вогню з пістолета 

1. Практично відпрацювати прийоми стрільби, стоячи з руки. 

2. Скласти структурно-логічну схему прийомів стрільби за умовами 

початкової вправи. 

 

ТЕМА 11. Прищеплення початкових навичок стрільби по нерухомій цілі 

у необмежений час 

1. Відпрацювати практично прийоми стрільби, стоячи з двох рук. 

2. Скласти алгоритм дій стрілка на рубежі відкриття вогню. 

 

ТЕМА 12. Прищеплення початкових навичок прицільної стрільби по 

нерухомій цілі у необмежений час 

1. Відпрацювати практично прийоми стрільби, стоячи з двох рук, з руки на 

мультимедійній установці «Скат» (кожний курсант повинен відпрацювати не 

менше 20 залікових пострілів). 

2. Відпрацювати чищення зброї. 



 

ТЕМА 13. Прищеплення початкових навичок стрільби з двох рук по 

нерухомій цілі в обмежений час 

1. Відпрацювати прийоми приведення зброї до готовності (кожен курсант 

повинен привести зброю до готовності не більше ніж за 3-4 секунди. 

Результат повинен бути стабільним). 

2. Відпрацювати чищення зброї. 

 

ТЕМА 14. Матеріальна частина автомата Калашникова 

1. Скласти порівняльну таблицю вагових, лінійних характеристик, а також 

бойових властивостей автоматів АК-74 та АКС-74У. 

3. Написати алгоритм неповного розбирання автоматів. 

 

ТЕМА 15. Прийоми, правила стрільби і ведення вогню зі штурмової 

гвинтівки (автомата), Навчання стрільбі з місця по нерухомій цілі 

1. Відпрацювати алгоритм стрільби з автомату в положенні лежачи та стоячи. 

3. Написати алгоритм усунення затримок під час стрільби зх. автомату. 

 

 

Самостійна та індивідуальна робота оцінюється від «10» до «15» 

 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Складання есе – 15 балів. 
 

 Пошуково-дослідницька робота (написання наукової статті, тези   

доповіді) – 15 балів. 
 

 Висловлення власної думки з питання, порівняльний аналіз – 15 балів. 
 

 Підготовка електронної бібліотеки – 10 балів. 
 

 Укладання словника ключових понять теми із власними визначеннями і 

коментарями –15 балів. 
 

 Підготовка схеми-опори –15 балів. 
 

 Підготовка виступу на круглий стіл, конференцію – 15 балів. 

 

Б
А

Л
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ПОЯСНЕННЯ 

 

 

15 Завдання виконано у повному обсязі із використанням значної 

джерельної бази. Висловлення власної думки стосовно 

досліджуваних питань ґрунтується на глибокому знанні 

теоретичного матеріалу з «Вогневої підготовки». Робота має 



виражений самостійний характер. 

14 Завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 

Під час виконання завдання продемонстрована ініціативність. 

Висловлення власної думки стосовно досліджуваних питань 

переважно ґрунтується на знанні теоретичного матеріалу з 

«Вогневої підготовки». 

13 Недоліки у роботі не носять істотного характеру; робота свідчить, 

що практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

теоретичний матеріал опрацьовано недостатньо. 

12 Виконана робота має поверховий характер і потребує подальшого 

доопрацювання; завдання виконане не у повному об’ємі і з 

помилками. 

11 Робота свідчить, що курсант слабко володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для застосування 

філософсько-правових знань. Виконана робота має поверховий 

характер і потребує подальшого доопрацювання; завдання 

виконане частково і з помилками. 

10 Недостатня робота із джерельною базою. Робота свідчить, що 

курсант майже не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для застосування знань. Виконана робота має 

поверховий характер і потребує суттєвого доопрацювання; 

завдання виконане частково і з грубими помилками. 

 


