
 1 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

Юридичний факультет 

 

 

Кафедра фізичного виховання 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

                О.В. Ведмідський 

___.___._______ 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 
з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» 

 

 
спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету,  

що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 2 

Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» для 

здобувачів вищої освіти першого курсу юридичного факультету, спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність / Дніпро: Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2016. - 5 с. 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ:  

Хрипко Л.В. - завідувач кафедри фізичного виховання, к. н. з фіз. виховання та 

спорту, доцент. 

  

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри фізичного виховання,  

протокол від 04.07.2016, №22 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від __.__.20__, №__ 

 

 
 

 

Завідувач кафедри  

фізичного виховання        Л. В. Хрипко 

 

«_____»___________________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Хрипко Л.В. 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 3 

1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ   

Практичне заняття №1-4-8 год 

План 

1. Історія виникнення стрілецької зброї. 

2. Класифікація стрілецької зброї.  

3. Первинний інструктаж. 

 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Знати етапи створення зброї, розділяти 

зброю по класифікації Дослідження надзвичайних ситуацій різними методами. 

Особливості БЖД у мегаполісах, сільській місцевості тощо. 

Рекомендована література до Теми 1:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 

Практичне заняття № 5-8-8 год 

План 

1. Розвиток стрілецької зброї в Україні.  

2. Складові частини стрілецької зброї. 

3. Нормативи з вогневої підготовки.  

 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Знати етапи створення зброї в Україні, 

розділяти зброю по класифікації. Опанувати нормативними вимогами з 

вогневої підготовки. 

Рекомендована література до Теми 1:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 

 

ТЕМА 2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З 

ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ  

Практичне заняття № 1-4 - 8 год. 

План 

1. Перевірка рівня теоретичної підготовки при дотриманні заходів 

безпеки при поводженні з зброєю. 

2.  Правові підстави застосування та використання вогнепальної зброї. 

3. Порядок видачі дозволів на право придбання, зберігання та 

використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Використання навичок володіння 

правилами техніки безпеки при користування вогнепальною зброєю. Уміти 

використовувати  на практиці правові підстави застосування та використання 

вогнепальної зброї. Уміти на практиці використовувати правила видачі дозволів 
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на право придбання, зберігання та використання вогнепальної, пневматичної і 

холодної зброї. 

Рекомендована література до Теми 2:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 

Практичне заняття № 5-8 - 8 год. 

1. Ознайомлення із заходами безпеки при поводженні з вогнепальною 

зброєю відображається у внутрішній документації та проводиться, 

зокрема: 

- Під час навчання в системі службової підготовки.  

-  При проведенні спортивних заходів. 

- Під час інструктажів працівників міліції перед виконанням службових 

обов'язків з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. 

- Під час  перевірки несення служби.  

Перед призначенням на посаду, закріпленням вогнепальної зброї. 

2. Порядок видачі дозволів на право придбання, зберігання та використання 

вогнепальної, пневматичної і холодної зброї. 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Використання навичок володіння 

правилами техніки безпеки при користування вогнепальною зброєю. Уміти 

використовувати  на практиці правові підстави застосування та використання 

вогнепальної зброї. Уміти на практиці використовувати правила видачі дозволів 

на право придбання, зберігання та використання вогнепальної, пневматичної і 

холодної зброї. 

Рекомендована література до Теми 2:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів на семінарських 

та практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння застосування на практиці 
прийомам долікарської допомоги; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні прийомів застосування на практиці навичок з вогневої підготовки. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
прийомів застосування на практиці навичок з вогневої підготовки 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


