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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 . Вдосконалення навичок прицільної стрільби по нерухомій цілі 

в необмежений час. 
1. Скласти конспект з питань: 

-  призначення та умови виконання вправи; 

- заходи безпеки при отриманні та здачі вогнепальної зброї до чергової 

частини. 

- порядок виконання вправи щодо відпрацювання прийомів прицільної 

стрільби з пістолета в умовах обмеженого освітлення; 

- порівняльна характеристика пістолетів Форт-12, 14, 17; ПМ.  

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 стрільби по нерухомій 

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

Рекомендована література до теми 1: 1.2., 1.3., 1.5., 1.4., 1.18 

 

ТЕМА 2. Вдосконалення прийомів стрільби по нерухомій цілі в 

обмежений час. 

1. Скласти конспект з питань: 

- термінологія Курсу стрільб; 

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

навчальних стрільб; 

- прийоми швидкісної стрільби з пістолета; 

- умови та порядок виконання практичної вправи в умовах обмеженого часу 

та освітлення. 

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 2: 1.2., 1.4., 1.11., 1.12., 2.15. 

 

ТЕМА 3. Вдосконалення прийомів стрільби після пробіжки по нерухомій 

цілі в обмежений час. 

1. Скласти конспект з питань: 

- умови та порядок виконання практичної вправи Курсу стрільб після 

пробіжки в умовах обмеженого часу; 

- умови та порядок виконання першого, другого нормативу для пістолетів 

Макарова та Форт-12; 

- затримки при стрільбі та причини їх виникнення. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Основи безпечного пересування зі зброєю в руках; пересування в 

умовах обмеженого часу; зона ведення вогню; порядок приведення зброї у 

готовність, прийоми швидкісної стрільби в умовах пересування. 

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; виконувати 

прийоми стрільби по нерухомій цілі в після перебіжки в умовах обмеженого 

часу. 

Рекомендована література до теми 3:. 1.13., 2.5., 2.8., 2.10., 2.13. 

 

Змістовний модуль 2 

   

ТЕМА 4. Вдосконалення прийомів стрільби з перенесенням вогню в 

обмежений час 

1. Скласти конспект з питань: 

- загальний устрій оптичних приборів, які використовуються під час 

стрільби; 

- принцип дії приборів інфрачервоного випромінювання; 

- перевірка бою пістолета; 

- приведення зброї до нормального бою 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Постріл та його періоди, фактори що мають вплив на перенесення 

вогню, ціль, напад, небезпека для здоров’я, життя, основи безпечного 

поводження зі зброєю при виконанні вправ, пов’язаних з груповим 

враженням цілі; порядок приведення зброї у готовність, прийоми швидкісної 

стрільби в умовах перенесення вогню. 

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; виконувати прийоми 

стрільби по групі цілей з перенесенням вогню по фронту в умовах 

обмеженого часу. 

Рекомендована література до теми 4: 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 2.3; 2.8; 2.12. 

 

ТЕМА 5. Прищеплення навичок ведення вогню із заміною магазину 



1. Скласти конспект з питань: 

- види і способи перезаряджання коротко ствольної зброї; 

- способи перезаряджання автоматичної зброї; 

- вимоги до чищення та змащення зброї; 

- ситуаційний аналіз, як основа адекватного реагування. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Перезаряджання його види та функції, ціль, напад, небезпека для 

здоров’я, життя, основи безпечного поводження зі зброєю при виконанні 

вправ, пов’язаних з перезаряджанням вогнепальної зброї, способи 

перезаряджання, прийоми швидкісної стрільби в умовах перезаряджання 

зброї. 

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; виконувати прийоми 

стрільби з перезаряджанням зброї в умовах обмеженого часу, у визначеному 

порядку проводити чищення та змащення вогнепальної зброї. 

Рекомендована література до теми 5: 1.12; 1.13; 1.14; 2.3; 2.8; 2.12. 

 

Змістовний модуль 3 

 

ТЕМА 6 . Вдосконалення навичок прицільної стрільби по нерухомій цілі 

в необмежений час 
1. Написати доповідь: «Спеціальна підготовка – складова частина 

професійної підготовки працівників поліції». 

2. Розкрити поняття такі, як ціль, задачі та зміст спеціальної підготовки 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
види боєприпасів, загальний устрій унітарного патрона, ціль, задачі та зміст 

спеціальної підготовки. 

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

напрацьовані під час заняття: виконувати на позитивну оцінку прийоми 

стрільби по нерухомій цілі в умовах необмеженого часу, стоячи з руки (з 

двох рук), проводити чищення та змащення вогнепальної зброї, усувати 

затримки при стрільбі з пістолета. 

Рекомендована література до теми 6: 1.2., 1.3., 1.5., 1.4., 1.18 

 

 

ТЕМА 7. Вдосконалення навичок стрільби по нерухомій цілі в 

обмежений час 

 

1. Написати доповідь: основні методи та форми оцінювання спеціальної 

підготовленості працівників силових структур. 

2. Провести аналіз об’єктивних і суб’єктивних показників спеціальної та 

загальної підготовленості працівника. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 



Час «виживання», способи заряджання зброї, порядок огляду зброї, 

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; виконувати 

прийоми стрільби по нерухомій цілі в умовах необмеженого часу, стоячи з 

двох рук; виконувати функції осіб, які беруть участь в організації та 

проведенні навчальних стрільб; на позитивну оцінку виконувати нормативи з 

вогневої підготовки. 

Рекомендована література до теми 7: 1.2., 1.4., 1.11., 1.12., 2.15. 

 

ТЕМА 8. Вдосконалення навичок стрільби після пробіжки по нерухомій 

цілі в обмежений час 

1. Відпрацювати практично: 

- прядок отримання зброї, боєприпасів, огляд зброї при її отриманні та здачі 

до чергової частини; 

- способи безпечного швидкісного пересування зі зброєю в руках та 

прийняття похідних приготувань для стрільби. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Основи безпечного пересування зі зброєю в руках; пересування в 

умовах обмеженого часу та освітлення; зона ведення вогню; порядок 

приведення зброї у готовність, прийоми швидкісної стрільби в умовах 

пересування. 

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 в умовах 

обмеженого освітлення; виконувати прийоми стрільби по нерухомій цілі в 

після перебіжки в умовах обмеженого часу та освітлення. 

Рекомендована література до теми 8:. 1.13., 2.5., 2.8., 2.10., 2.13.  

 

Змістовний модуль 4 
 

ТЕМА 9. Вдосконалення навичок стрільби з перенесенням вогню в 

обмежений час 
1. Доповідь: 

- стуаційний аналіз – основа адекватного реагування; 

 - психологічні типи агресорів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Вплив навколишнього середовища на початкову швидкість кулі, 

тактика і техніка перенесення вогню, груповий напад, порядок приведення 

зброї у готовність, прийоми перенесення вогню в умовах обмеженої 

видимості. 

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; виконувати прийоми 



стрільби по групі цілей з перенесенням вогню по фронту в умовах 

обмеженого часу та видимості. 

Рекомендована література до теми 9: 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 2.3; 2.8; 2.12; 

2.15 

 

ТЕМА 10. Вдосконалення навичок ведення вогню із заміною 

магазину 

1. Доповідь: 

- алгоритм поведінки в екстремальній ситуації. Тактика протидії. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Перезаряджання його види та функції, основи безпечного поводження 

зі зброєю під час виконання вправ, пов’язаних з перезаряджанням 

вогнепальної зброї в , способи перезаряджання, прийоми швидкісної стрільби 

в умовах перезаряджання зброї. 

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; виконувати прийоми 

стрільби з перезаряджанням зброї в умовах обмеженого часу та видимості, у 

визначеному порядку проводити чищення та змащення вогнепальної зброї. 

Рекомендована література до теми 4: 1.12; 1.13; 1.14; 2.3; 2.8; 2.12. 

 

 

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 . Вдосконалення навичок прицільної стрільби по нерухомій цілі 

в необмежений час. 

Відпрацювати практично: 
1. Прийоми стрільби, стоячи з двох рук методом «холодної стрільби» - 

кожному курсанту не менше 1/4-ї академічної години. 

2. Відпрацювати прийоми стрільби, стоячи з двох рук за допомогою системи  

«Скат», кожному курсанту зробити не менше 10 результативних пострілів, за 

умовами першої початкової вправи.  

 



ТЕМА 2. Вдосконалення прийомів стрільби по нерухомій цілі в 

обмежений час. 

Відпрацювати практично: 
1. Кожному курсанту відпрацювати приведення зброї до готовності, не 

менше 15 разів. 

2. На позитивну оцінку відпрацювати норматив №1 для ПМ та «Форт-12», не 

менше 3 повторів. 

 

ТЕМА 3. Вдосконалення прийомів стрільби після пробіжки по нерухомій 

цілі в обмежений час. 

Відпрацювати практично: 

1. Дихання під час прицілювання, затримка його при пострілі. 

2.  Хват (утримання рукою) пістолета. 

 

Змістовний модуль 2 

   

ТЕМА 4. Вдосконалення прийомів стрільби з перенесенням вогню в 

обмежений час 

Відпрацювати практично: 
1. Контроль положення мушки та цілика. 

2. Виконання «пострілу» без патронів з попереднім самостійним зведенням 

курка рукою (холодна стрільба). 

 

ТЕМА 5. Прищеплення навичок ведення вогню із заміною магазину 

Відпрацювати практично: 

1. Виймання пістолета з кобури з наступним прицілюванням. 

2. Виймання пістолета з кобури з досиланням патрону до патроннику з 

наступним спуском курка, із заміною магазинів. 

 

Змістовний модуль 3 

 

ТЕМА 6 . Вдосконалення навичок прицільної стрільби по нерухомій цілі 

в необмежений час 

Відпрацювати практично: 

1. Виймання пістолета з кобури з досиланням холостого патрону до 

патроннику з наступним прицілюванням, спуском курка з контролем 

положення мушки та цілика та району прицілювання. 

2. Виконання вправи в цілому, з першим «пострілом» та 2 і 3 натисканням на 

хвіст спускового гачка без пострілу само взводом. 

 

ТЕМА 7. Вдосконалення навичок стрільби по нерухомій цілі в 

обмежений час 

Відпрацювати практично: 



1. Тренування пробіжки з пістолетом у руці до 25 м позначки та виймання 

його з кобури с наступним приведенням до готовності пострілу та 

прицілювання у точку, названу викладачем, імітація пострілу. 

2. Тренування пробіжки з 25 м позначки до 15 м та 10 м, заняття положень 

для стрільби та прицілювання у точки цілі, що визначені викладачем. 

 

ТЕМА 8. Вдосконалення навичок стрільби після пробіжки по нерухомій 

цілі в обмежений час 

Відпрацювати практично:  
1. Тренування пробіжки з 25 м позначки до 15 м та 10 м, заняття положень 

для стрільби та прицілювання у точки цілі, що визначені викладачем. 

2. Виконання вправи в цілому у повільному темпі, без патронів та 

урахування часу виконання вправи. 

3. Виконання вправи в цілому у швидкому темпі, без патронів. 

  Змістовний модуль 4 
 

ТЕМА 9. Вдосконалення навичок стрільби з перенесенням вогню в 

обмежений час 

Відпрацювати практично: 

1. Тренування перенесення пістолету з прицілюванням по 3-х мішенях з 10 м 

позначки з позиції очікування,  прицілювання у мішені в послідовності, 

вказаній викладачем, імітація пострілу. 

2. Виконання вправи в цілому у повільному темпі, без патронів та рахування 

часу виконання вправи. 

3. Виконання вправи в цілому у швидкому темпі, без патронів. 

 

ТЕМА 10. Вдосконалення навичок ведення вогню із заміною 

магазину 

Відпрацювати практично: 

1. Тренування виймання зброї з кобури та досилання патрону до патроннику 

із імітацією 2 пострілів з від’єднаним  магазином. 

2. Тренування від’єднання   порожнього магазину від пістолету,  витягування 

спорядженого магазину з кишені кобури, приєднання його до основи 

рукоятки, звільнення затвору(досилання патрону до патроннику)  з 10 м 

позначки, прицілювання у мішень в послідовності,  імітація пострілу. 

3. Виконання вправи в цілому у повільному темпі, без патронів та урахування 

часу виконання вправи. 

4. Виконання вправи в цілому у швидкому темпі, без патронів. 

 

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
И

  

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. 



 


