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Освітня програма 
Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Освітньо-професійна 

програма 

з підготовки здобувачів 

вищої освіти освітнього 

ступеня молодшого 

бакалавра 

 

Початковий 

(короткий 

цикл)  

рівень 

Денна 2  3 

 

 

 

 

3/90 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Холод Олег Володимирович, викладач 

статус по навчальній дисципліні: проведення практичних занять 

тир: Кленова, 8 

контактний телефон: (048) 68-85-21 

контактна електронна адреса: tironua@ukr.net 

Тихоненко Вадим Миколайович  

доцент кафедри криміналістики, кандидат  юридичних наук 

статус по навчальній дисципліні: проведення лекційних занять кабінет, 

корпус: Фонтанська дорога, 23 каб 104 

контактний телефон: +380487198765 

контактна електронна адреса – criminalistic@onua.edu.ua 

 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисциплін

и 

Вогнева підготовка є складовою та невід’ємною частиною спеціальної 

підготовки  і як навчальна дисципліна має за мету набуття знань та стійких 

навичок щодо підготовки зброї до стрільби, вмілому і грамотному її 

застосуванню, що дасть змогу ефективно виконувати будь-які оперативно-

службові завдання на практичній роботі, формування відповідних морально-

психологічних якостей при безумовному дотриманні вимог щодо зміцнення 

дисципліни і законності. 

 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

       Виховання  усвідомлення важливості і необхідності вогневої 

підготовки; набуття теоретичних і практичних навичок щодо володіння і 

застосування вогнепальної зброї в різних умовах виконання працівниками 

поліції покладених на них законом обов’язків та наданих прав у боротьбі зі 

злочинністю, захисту громадян та самозахисту 
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Мова 

викладання 
українська 

 

 

Навчальне 

навантаження  

(форма навчання) 

Лекції

, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Самостійн

а робота, 

год. 

Обсяг, 

кредит

и 

ЄКТС 

90 
(денна) 

14 18              58 3/90 

 
Результати 
навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення цього     

модуля здобувач вищої освіти буде: 

 

Методи 

 викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 

 

Знати правові підстави та порядок 

застосування зброї 

Лекційні та 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

консультації 

поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях  

ПРНП04 Демонструвати знання матеріальної 

частини зброї. 

Готувати табельну стрілецьку  зброю до 

стрільби. 

Виховати і розвивати сміливість, твердої 

волі і самовладання при різних змінах 

оперативної обстановки. 

Розв'язувати  задачі моделювання типових 

ситуацій сьогодення. 

Застосувати  вогнепальну зброю за різних 

обставин виконання службових обов’язків. 

Виконувати нормативи з вогневої 

підготовки. 

Формувати високі моральні і бойові якості, 

вміння швидко і правильно орієнтуватися у 

складній оперативній обстановці 

 

Лекційні та 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

консультації 

поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях 

 

 

 
Зміст 

навчання 

Тема за 

п/п 
Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1 
Заходи безпеки при поводженні з 

табельною вогнепальною зброєю. 

ПРНК01 

ПРНП04 
4/2/4 год  (денна ф/н) 

Тема 2 
Правові підстави та порядок 

застосування зброї. 

ПРНК01 

ПРНП04 
4/2/4 год  (денна ф/н) 

Тема 3 
Основні положення балістики. 

ПРНП04 4/2/5 год  (денна ф/н) 



Тема 4 
Облік, догляд і зберігання зброї та 

набоїв. 
ПРНП04 2/2/5 год  (денна ф/н) 

Тема 5 

Призначення, ттх та основні 

частини   пістолетів: “Макарова” 

“Форт-12, 

ПРНП04 

0/2/5 год. (денна ф/н) 

Тема 6 
Призначення, ттх та основні 

частини автомата Калашникова. 
ПРНП04 0/1/5 год. (денна ф/н) 

Тема 7 

Призначення, , ттх та основні 

частини снайперської гвинтівки 

Драгунова. 

ПРНП04 0/1/5 год. (денна ф/н) 

Тема 8 Призначення, ттх та основні 

частини ручних гранат. 

ПРНП04 0/1/5 год.  (денна ф/н) 

Тема 9 Прийоми і правила стрільби з 

пістолета. 

ПРНП04 0/1/5 год.. (денна ф/н) 

Тема 10 Прийоми і правила стрільби з 

автомата Калашникова. 

ПРНП04 0/1/5 год. (денна ф/н) 

Тема 11 Практичне виконання вправ з 

пістолета  № 4, № 6, № 7, № 8. 

ПРНП04 0/1/5 год. (денна ф/н) 

Тема 12 Методична підготовка. ПРНП04 0/2/5 год.. (денна ф/н) 

 

Список 

основної 

літератури 
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ОЮІ ХНУВС, 2007. – 23 с.  
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9. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

– 2001. – № 25–26. – Ст. 131. 

10. Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й 

прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових 

частинах органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 



27.03.2008 р. № 141. 

11. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю : Наказ МВС України від 07.09.2011р. № 657. 

12. Про затвердження Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового 

та начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ 

МВС України від 07.08.2011 р. № 658.. 

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту ” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, складання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua    

 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 

A 

 

90-100 
Відмінно 

B 82-89 Добре 

 

C 

 

75-81 
Добре 

D           67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

 

Fx 

 

35-59 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 
Навчальне навантаження здобувача вищої 

освіти 

 

Види навантаження 

Середня кількість год. 

на кожен вид  

(денна форма) 

Кількість кредитів/год 3/90 год. 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  32 

● лекційні заняття, год. 14 

● практичні заняття, год. 18 

● семінарські заняття, год. - 

● лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

● контрольні роботи, к-сть/год. - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, 

год. 
- 

Залік + 
 

 

 

 

 


