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1. Теми практичних занять 
 

Тема 1. Правові підстави застосування вогнепальної зброї 

 

Практичне заняття №1  – 2 год. 

План 

 

1. Правові підстави застосування вогнепальної зброї. 

2. Порядок застосування вогнепальної зброї. 

3. Умови правомірності застосування зброї. 

4. Застосування зброї без попередження. 

5. Ознаки нападу. 

6. Межі застосування зброї. 

7. Використання вогнепальної зброї. 

8. Особливості застосування вогнепальної зброї в районі проведення 

антитерористичної операції. 

9. Особиста безпека працівника поліції. 

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

напрацьовані під час заняття: давати кваліфікаційну характеристику 

правомірності застосування вогнепальної зброї у повсякденній практиці 

оперативно-службової діяльності та в районі проведення АТО;  

- діяти в межах правомірності застосування чи використання вогнепальної зброї 

у визначеному порядку застосування вогнепальної зброї у таких напрямках: а) з 

попередньою комунікацією; б) без попередження; 

- визначати ознаки нападу; 

- користуватись гарантіями особистої безпеки озброєного поліцейського. 

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 

Конституція України; ЗУ «Про Національну поліцію»; Кримінальний 

кодекс України. 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

1. Скласти рапорт про застосування зброї. 
2.  Рапорт про використання вогнепальної зброї. 

Рекомендована література до теми 1:   
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. 
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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 3. Прищеплення початкових навичок прицільної стрільби по 

нерухомій цілі в необмежений час 

Практичні заняття №1,2 по 2 год. 

План 

1. Прийоми, правила стрільби і ведення вогню, стоячи з руки. 

2. Прийоми, правила стрільби і ведення вогню, стоячи з двох рук. 

3. Умови, порядок виконання початкової вправи Курсу стрільб із 

пістолета.  

4. Методика виконання початкової вправи Курсу стрільб із пістолета. 

5. Перевірка бою та приведення пістолета до нормального бою. 

6. Практичне виконання початкової вправи Курсу стрільб із пістолета. 

7. Відпрацювання нормативів. 

8. Вдосконалення знань з матеріальної частини зброї. 

9. Вдосконалення навичок обслуговування зброї. 

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

напрацьовані під час заняття: безпечно виконувати за визначеними 

правилами стрільби прийоми стрільби по нерухомій цілі в умовах 

необмеженого часу з дистанції 15-20 метрів; 

- методично правильно самостійно працювати над виниклими в нього 

помилками під час виконання практичної вправи в умовах необмеженого часу; 

- у визначених умовах, у порядку, передбаченому КС, практично виконати 

вправу з пістолета на позитивну оцінку. 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

Рекомендована література до теми 3:   

2. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 

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

поводженні з вогнепальною зброєю). 

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

стрілецької зброї для рядового та начальницького складу ОВС). 

5. Барабанщиков А. В. Методика огневой подготовки мотострелковых 

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

М. : в/изд., 1978. – 328 с. 
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6. Бригунець В. О. Вогнева підготовка / В. О. Бригунець, М. В. Моро, 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. Навчання стрільбі по нерухомій цілі в обмежений час 

Практичні заняття №1,2 по 2 год. 

План 

1. Прийоми, правила стрільби по нерухомій цілі з положення стоячи з 

двох рук в умовах обмеженого часу (приготування до стрільби, проведення 

пострілу, припинення вогню, огляд зброї). 

2. Умови, порядок і методика виконання практичної вправи із пістолета в 

умовах обмеженого часу. 

3. Практичне виконання практичної вправи Курсу стрільб із пістолета в 

умовах обмеженого часу. 

4. Нормативи Курсу стрільб. 

5. Алгоритм дій працівника поліції після застосування вогнепальної зброї. 

6. Перевірка бою пістолета. 

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

напрацьовані під час заняття: безпечно виконувати за визначеними 

правилами стрільби прийоми стрільби по нерухомій цілі з положення стоячи з  

двох рук в умовах обмеженого часу; 

- методично правильно самостійно працювати над виниклими в нього 

помилками під час виконання практичної вправи в умовах обмеженого часу та 

освітлення; 

- у визначених умовах, у порядку, передбаченому КС, практично виконати 

вправу з пістолета на позитивну оцінку; 

- на оцінку не нижче ніж «задовільно» вміти виконувати нормативи № 2 для 

пістолетів Макарова, Форт-12 та автоматів АК-74, АКС-74У; 

- усувати причини, які призводять до затримок під час стрільби з пістолета 

Макарова та Форт -12; 

- проводити перевірку бою пістолета з приведенням його до нормального бою.  

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

1. Скласти протокол вилучення вогнепальної зброї після застосування. 

Рекомендована література до теми 4:   
1. ЗУ «Про національну поліцію» від 04.07.2015. 
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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 після пробіжки по нерухомій цілі в обмежений 

час 

Практичні заняття №1,2 по 2 год. 

План 

1. Прийоми, правила стрільби по нерухомій цілі після пробіжки з 

вихідних положень в умовах обмеженого часу. 

2. Умови, порядок і методика виконання практичної вправи Курсу 

стрільб із пістолета з пересуванням в умовах обмеженого часу. 

3. Прийоми стрільби з похідних приготувань після пробіжки з вихідних 

положень в умовах обмеженого часу.  

4. Техніка похідних приготувань. Огляд пістолета. 

5. Практичне виконання вправи Курсу стрільб із пістолета після 

пробіжки з вихідних положень в умовах обмеженого часу. 

6. Відпрацювання нормативів. 

7. Вдосконалення знань з матеріальної частини зброї. 

8. Удосконалення навичок приведення зброї у готовність та проведення 

пострілу з різних положень для стрільби. 

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

напрацьовані під час заняття: безпечно виконувати за визначеними 

правилами стрільби прийоми прицільної стрільби по нерухомій цілі після 

пробіжки з вихідних положень в умовах обмеженого часу; 

- методично правильно самостійно працювати над виниклими в нього 

помилками під час виконання практичної вправи з похідних приготувань; 

- у визначених умовах, у порядку, передбаченому КС, практично виконати 

вправу з пістолета на позитивну оцінку; 
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- на оцінку не нижче ніж «задовільно» вміти виконувати нормативи № 1 для 

пістолетів Макарова, Форт-12 та автоматів АК-74, АКС-74У; 

- визначати призначення основних частин пістолетів Макарова та Форт -12, 14, 

17. 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

 

Рекомендована література до теми 5: 
 

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 8. Навчання стрільби з перенесенням вогню в обмежений час 

Практичні заняття №1,2,3,4,5 по 2 год. 

План 

1. Прийоми, правила стрільби по нерухомій цілі по груповій цілі в умовах 

обмеженого часу. 

2. Умови, порядок і методика виконання практичної вправи із пістолета з 

переносом вогню по фронту. 

3. Практичне виконання практичної вправи Курсу стрільб із пістолета з 

перенесенням вогню в умовах обмеженого часу. 

4. Правило переносу вогню (рекомендована послідовність). 

5. Вдосконалення навичок з виконання нормативів. 

6. Вдосконалення навичок технік поворотів та розворотів на місці 

(довгий, короткий ствол). 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: безпечно виконувати вправу з переносом 

вогню в умовах обмеженого часу та освітлення; 

- методично правильно самостійно працювати над виниклими в нього 

помилками під час виконання практичної вправи в умовах обмеженого часу та 

освітлення; 

- у визначених умовах, у порядку, передбаченому КС, практично виконати 

вправу з пістолета на позитивну оцінку; 

- на оцінку не нижче ніж «задовільно» вміти виконувати нормативи № 2 для 

пістолетів Макарова, Форт-12 та автоматів АК-74, АКС-74У; 

- усувати причини, які призводять до затримок під час стрільби з пістолета 

Макарова та Форт -12; 

- виконувати техніку поворотів зі зброєю в руках на місці.  

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

 

Рекомендована література до теми 8:  

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 9. Прищеплення навичок ведення вогню із заміною магазину 

Практичні заняття №1,2,3,4,5,6 по 2 год. 

План 
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1. Прийоми, правила ведення вогню із заміною магазину в умовах 

обмеженого часу (приготування до стрільби, проведення пострілу, припинення 

вогню, огляд зброї). 

2. Умови, порядок і методика виконання практичної вправи Курсу стрільб 

із пістолета з перезаряджанням зброї в умовах обмеженого часу. 

3. Практичне виконання вправи Курсу стрільб із пістолета із заміною 

магазину в умовах обмеженого часу. 

4. Прийоми швидкісної стрільби з пістолета. 

4. Нормативи Курсу стрільб. 

5. Вдосконалення навичок пересування зі зброєю. 

6. Безпека пересування. 

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

напрацьовані під час заняття:  безпечно виконувати за визначеними 

правилами стрільби прийоми стрільби з перезаряджанням зброї в умовах 

обмеженого часу та освітлення; 

- методично правильно самостійно працювати над виниклими в нього 

помилками під час виконання практичної вправи після перебіжки; 

- у визначених умовах та порядку, передбаченому КС, практично виконати 

вправу з пістолета на позитивну оцінку; 

- на оцінку не нижче ніж «задовільно» вміти виконувати нормативи № 3 для 

пістолетів Макарова, Форт-12; 

- давати характеристику бойових властивостей кращих зразків сучасної 

снайперської зброї; 

- безпечно стрімко та швидко пересуватись зі зброєю в руках з прийняттям 

відповідного положення для стрільби до визначених рубежів відкриття вогню.  

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

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. 
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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 необхідних 

законів і нормативних матеріалів, міжнародних та міждержавних угод з 

обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того 

потребують; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; виявлення творчих здібностей у 

розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу; 

засвоєння основної та додаткової літератури, вільно і правильно виконує 

ситуативні задачі. 

4 

Викладення теоретичних положень з навчальної дисципліни; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів; користування понятійним 

апаратом з певною кількістю значних помилок; вірне застосування навичок і 

прийомів під час виконання практичних завдань; логічність і послідовність 

викладення матеріалу; орієнтація в основній літературі, виконання всих 

практичних завдань з неістотними помилками. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві неточності; 

невірне тлумачення норм закону та неповне використання цих норм під час 

відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання практичного завдання; 

порушено логіку відповіді та висновків під час відповіді на конкретне 

питання, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві неточності; 

відсутнє тлумачення норм закону та невірне використання цих норм під час 

відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання практичного завдання; 

з труднощами виконує завдання; 

відсутня логіка під час відповіді та висновків під час відповіді на 

конкретне питання; виконання завдань відповідає мінімальним критеріям 

знань з навчальної дисципліни. 
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1 

Питання не розкриті; практичне завдання не розв’язано; твердження, 

зазначені у відповіді не аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не 

відповідають правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що особа, яка відповідає, неправильно зрозуміла зміст питання 

чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 

 
 

 


