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Програмні результати навчання: ознайомити з теоретико-методичними основами
вогневої підготовки та сформувати навички проведення практичних занять з особовим
складом.; сформувати стійкі навички влучної стрільби з вогнепальної зброї; навчити
безпечному поводженню з вогнепальною зброєю; сформувати теоретичні знання з
матеріальної частини й тактико-технічних характеристик зброї, основ балістики, заходів
безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, правових підстав застосування зброї,
основ, прийомів та правил стрільби зі стрілецької зброї, а також особливостей техніки і
тактики стрільби в різних умовах; виховувати стійкі психічні якості, які б давали змогу
швидко та правильно орієнтуватись у типових ситуаціях, правомірно та ефективно
застосовувати вогнепальну зброю за наявності несприятливих факторів (психічне,
фізичне, інформаційне навантаження); призначення, будову, тактико-технічні
характеристики вогнепальної зброї, що стоїть на озброєнні в України; основи, прийоми та
правила стрільби зі стрілецької зброї; основні положення внутрішньої та зовнішньої
балістики.
Розділи та теми навчальної дисципліни:
Розділ 1. Історія виникнення та розвитку вогнепальної зброї.
Тема1. Довогнепальна зброя.
Тема 2. Вогнепальна зброя.
Розділ 2. Поняття внутрішня та зовнішня балістика
Тема 1. Відомості про внутрішню балістику.
Тема 2. Відомості про зовнішню балістику.
Розділ 3. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю.
Тема 1. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення
навчально-тренувальних і спортивних стрільб.
Тема 2. Правові підстави застосування зброї.
Розділ 4. Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї.
Тема 1. Положення для стрільби стоячи з руки.
Тема 2. Основні положення техніки швидкісної стрільби з пістолета.
Розділ 5. Прийоми та правила стрільби
Тема 1. Заряджання, прицілювання, виконання пострілу, розряджання.
Тема 2. Вибір цілі та точки прицілювання.
Розділ 6. Курс стрільб зі стрілецької зброї.
Тема 1. Основні положення. Вказівки до організації та проведення стрільб.
Тема 2. Обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби.
Розділ 7. Вправи для стрільб, умови і порядок виконання.
Тема 1. Вправа для стрільби з автомата Калашникова.

Тема 2. Вправа для стрільби з пістолета.
Розділ 8. Долікарська допомога при вогнепальних пораненнях.
Тема 1. Долікарська допомога при вогнепальних пораненнях голови та тулубу.
Тема 2. Долікарська допомога при вогнепальних пораненнях верхніх та нижніх кінцівок.
Вид семестрового контролю: залік – 2
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