НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра вогневої та тактико-спеціальної підготовки факультету безпеки державного кордону

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВОК 03.1 «ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ»
(вибіркова освітня компонента/для набору 2020 року)
ОПП «Безпека державного кордону»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»
Спеціальність: 252 «Безпека державного кордону»
Форма навчання: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ» є вибірковою освітньою компонентою для
вивчення ОПП «Безпека державного кордону». Вивчається курсантами протягом 5-го семестру на кафедрі вогневої та тактико-спеціальної
підготовки факультету безпеки державного кордону.
Метою вивчення навчальної дисципліни «ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ» на третьому курсі є
підготовка висококваліфікованих офіцерів Державної прикордонної служби України (далі - ДПСУ) до дій зі зброєю у різних ситуаціях
оперативно-службової (бойової) діяльності і правомірного припинення протиправних дій у складі підрозділу, не порушуючи чинного
законодавства України, міжнародних договорів, відомчих наказі та інструкцій. Підготовка з дисципліни включає теоретичне та практичне
навчання.
Основне завдання навчальної дисципліни – підготувати всебічно обізнаного офіцера Державної прикордонної служби України,
здатного якісно та своєчасно виконувати завдання спрямовані на підготовку персоналу до рішучих дій зі зброєю у складі підрозділу, групи
або самостійно з метою правомірного припинення правопорушень у різних ситуаціях оперативно-службової діяльності ДПСУ.
Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати: заходи безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами; правила та процедуру застосування зброї згідно чинного законодавства
та відомчих інструкцій; основи бойового використання зброї; прийоми та правила стрільби зі зброї; основні положення курсу стрільб з
вогневої підготовки;
вміти: дотримуватися заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами; успішно виконувати вправи стрільб з різних видів зброї,
яка відноситься до засобів посилення прикордонних підрозділів; практично використовувати різні способи забезпечення безпеки у
вогневому зіткненні; швидко оцінювати рівень небезпеки ситуації, реагувати на неї та приймати правильні рішення щодо застосування зброї,
використовувати при цьому різну техніку та способи; ефективно діяти зі зброєю у різних ситуаціях оперативно-службової (бойової)
діяльності та правомірно припиняти протиправні дій у складі підрозділу;
ознайомитись: з різними зразками зброї та способами їх застосування; з різними рівнями збройного опору, а також передбаченими законом
діями прикордонників у відповідь; з основними навиками бойової комунікації, які допоможуть прикордонникам, встановлювати і
підтримувати ефективний зв'язок та контакт з громадянами; з особливостями тактики дій правоохоронними органами інших держав.
ВИКЛАДАЧІ: згідно форми А-4.03.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Вогнева підготовка, Загальна тактика, Тактика прикордонної служби, Фізичне виховання, Особиста безпека та застосування сили.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Тир НАДПСУ, Стрільбище Ракове.
ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Кількість годин

Форми підсумкового контролю
Індивідуальна
робота

+

3

90

46

2

10

30

4

26

+

Диференційований залік

26

Екзамен

4

Самостійна робота

30

Усього

10

підсумковий контроль

2

комплексне заняття

46

групові вправи

90

семінари

практичні заняття

Усього за
дисципліну

групові заняття

3

лекції

Кількість кредитів ECTS

5

Усього аудиторних занять

Семестр

ІІІ

Загальна

Курс

Аудиторна робота

Основні методи навчання: МН 1.1; МН 1.2; МН1.3; МН 2.1; МН3.2; МН3.6; МН3.9.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2; МК4.3

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-6

Здатність працювати в команді.

ЗК-14

Навики здійснення безпечної діяльності.

ФК-4

ФК-9

ФК-15

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність застосовувати тактичні прийоми загальновійськового бою та бойових дій
прикордонних підрозділів, способи дій підрозділів, забезпечувати бойове, ресурсне,
інженерно-технічне забезпечення та зв’язок у підрозділі в різних умовах
функціонування та різних формах оперативно-службових дій.
Здатність організовувати систему охорони державного кордону на ділянці
відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури
прикордонного контролю та прикордонної служби, проводити оперативно-технічні
заходи та слідчі дії, заходи примусу, здійснювати провадження в справах про
адміністративні правопорушення, використовувати штатне озброєння, обладнання,
технічні та транспортні засоби для виконання завдань з охорони державного
кордону, у тому числі діяти у складі прикордонних нарядів.
Здатність здійснювати водіння базових машин підрозділу, організувати підготовку
озброєння та техніки до застосування і технічне обслуговування з використанням
інженерних знань та дотриманням вимог єдиної системи конструкторської
документації.

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК1.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.3.
МК2.1; МК2.4; МК4.1; МК4.3.

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.

ПРОГРАМНІ
КУРСАНТАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ,

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

ТА

Шифр

Компетентність

ПРН-9

Організовувати професійну підготовку персоналу,
підготовку прикордонних нарядів й підрозділів до
виконання завдань за призначенням у різних умовах.
Упевнено застосовувати штатне озброєння
підрозділу; інформаційні системи, інформаційні
технології, технології захисту даних, методи
обробки, накопичення та оцінювання інформації,
інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в
тому числі міжвідомчі та міжнародні), спеціальне
програмне забезпечення для розв’язування фаховоорієнтованих задач, у тому числі з використанням
математичних методів; проводити процедури,
пов’язані з перевіркою, обслуговуванням, ремонтом
і застосуванням засобів зв’язку, технічних засобів
охорони кордону та транспортних засобів в обсязі
інструкції з експлуатації.
Упевнено виконувати прийоми зі зброєю та вогневі
завдання зі стрілецької зброї.

МН 1.2; МН3.2; МН3.6;
МН3.9.

Застосовувати психомоторні навички та
послідовність групових дій у складі прикордонних
нарядів і підрозділів, обслуг групової зброї.

МН1.2;
МН 3.2; МН 3.9.

ПРН-21

ПРН-23
ПРН-24

Методи навчання

МН1.2;
МН 3.4; МН3.6;
МН4.2; МН4.3.

МН 1.2;
МН3.2;

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

ЇХ

ДОСЯГНЕННЯ

Оцінювання
МК1.1; МК1.2; МК1.3;
МК3.2;
МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК1.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.3.

МК1.1; МК1.2;
МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК 4.3.
МК1.1; МК1.3; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.3.

План проходження навчальної дисципліни
Номери, вид занять та кількість годин
№
теми

Найменування тем
(змістовного модуля)

Кіль
кість
годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Номери тем,
Кільк
Місяц
занять та кількість ість
і
12
годин
годин
11/2 л.; 21/2 гр.22/4 пр.;

2

Вступ до курсу засоби
посилення підрозділів
ДПСУ.
Озброєння
бронетранспортера.

3

Крупнокаліберні
кулемети.

10

Гр
2

Пр
4

Пр
4

11

4

Протитанкові засоби
прикордонних
підрозділів.

10

Гр
2

Пр
2

Пр
4

12

2

Гр
2

2

Гр
2

10

Пр
4

Диф. залік

4

Диф.
зал-4

Всього

46

1

5

6

7

Протиповітряні засоби
прикордонних
підрозділів.
82-мм міномет БМ-37.
Стрілецькі тренування.
Виконання вправ стрільб
з озброєння бойових
машин.

2

Л2

6

Гр
2

9
Пр
4

10

8
71/4 пр. 72/6 пр
31/2 гр. 32/4 пр.33/4 пр.;
41/2 гр. 42/2 пр. 43/4 пр.;

51/2 гр. ;61/2 гр.; Диф.
залік

10

20

8

Пр
6

46
46

Тематичний план
№
те
ми
1

№
заня
ття
1

Види
навчальних
занять
лекція

Кільк
ість
годин
2

Найменування теми і навчальні питання

Література

П’ЯТИЙ СЕМЕСТР
Вступ до курсу засоби посилення підрозділів ДПСУ
1 Огляд програми та постановка завдань на період навчання.
2 Критерії оцінювання.
ОЗБРОЄННЯ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА

2
1

2

групове

2

[2.8] с.3-8
Озброєння бронетранспортера
[2.11] с.3-8, 821. Призначення, бойові властивості та загальна будова 14,5-мм крупнокаліберного
85
кулемета Володимирова танкового (КПВТ).
2. Призначення, бойові властивості та загальна будова 7,62-мм кулемета
Калашникова танкового (ПКТ).

сам. робота

2

14,5-мм крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий (КПВТ)
1. Історія створення.
2. Принцип роботи автоматики КПВТ.
Озброєння бронетранспортера.
1. Неповне розбирання та збирання 14,5-мм крупнокаліберного кулемета
Володимирова танкового (КПВТ).
2. Неповне розбирання та збирання 7,62-мм кулемета Калашникова танкового
(ПКТ).
14,5-мм крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий (КПВТ)
1. Догляд за кулеметом КПВТ.
2. Догляд за баштовими кулеметними установками БПУ-1, БПУ-2.
Озброєння бронетранспортера.
1. Підготовка озброєння та боєприпасів бронетранспортера до стрільби.

практичне
клас

4

сам. робота

2

інд. робота

4

сам. робота

2

Прилади спостереження БТР

[2.8] с.34-78
[2.8] с.8-29
[2.11] с.13-31

[2.8] с.130-147
[2.9] с.48-65
[2.10] с.57-117
[1.12] с.82-85

[2.9] с.84-100
1. Призначення приладів спостереження БТР
[2.10] с.119-139
2. розміщення та правила користування приладами спостереження

№
те
ми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

БТР
КРУПНОКАЛІБЕРНІ КУЛЕМЕТИ

3
1

групове

2

2

практичне
клас

4

сам. робота

2

Крупнокаліберні кулемети.
[2.20] с.7-10, 1231.Призначення, бойові властивості та загальна будова 12,7-мм крупнокаліберного
146
кулемета зразка 1938 року.
[2.21] с.3-9
2.Призначення, бойові властивості та загальна будова 12,7-мм крупнокаліберного
кулемета НСВ «Утѐс».
Крупнокаліберні кулемети
1. Неповне розбирання та збирання 12,7-мм крупнокаліберного кулемета зразка
1938 року.
Крупнокалаберні кулемети

1. Призначення та будова частин та механізмів кулемета ДШК.
2. Призначення та будова частин та механізмів кулемета НСВ
«Утѐс»
3

практичне
клас

4

інд. робота

2

4

[2.20] с.11-27

[2.20] с.38-76

[2.21] с.9-33
Крупнокаліберні кулемети.
1. Неповне розбирання та збирання 12,7-мм крупнокаліберного кулемета НСВ
«Утѐс».
Крупнокаліберні кулемети
[2.20] с.11-27
Неповне розбирання та збирання 12,7-мм крупнокаліберного кулемета
[2.21] с.9-33
НСВ «Утѐс», 12,7-мм крупнокаліберного кулемета зразка 1938 року.
ПРОТИТАНКОВІ ЗАСОБИ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ

1

групове

2

сам. робота

2

[2.17] с.5-18
Протитанкові засоби прикордонних підрозділів
1. Призначення, основні тактико – технічні характеристики, загальна будова [2.18] с.3-10
протитанкового ракетного комплексу (ПТРК 9К111).
[2.19] с.3-9
2.Призначення, основні тактико – технічні характеристики, загальна будова
станкового протитанкового гранатомета (СПГ – 9М).
Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П»
1. Призначення, основні тактико – технічні характеристики,

№
те
ми

№
заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

2. Загальна будова протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П»
2

3

практичне
навчальне
містечко
сам. робота

4

Протитанкові засоби прикордонних підрозділів
1. Підготовка ПТРК 9К111 до стрільби. Дії розрахунку.

2

Особливості бойового застосування комплексу ПТРК 9К111
1. Стрільба в різних умовах експлуатації.

[2.17] с.38-44
[2.18] с.9-13
[2.17] с.38-44
[2.18] с.9-13

практичне
навчальне
містечко
інд. робота

4

Протитанкові засоби прикордонних підрозділів.
1. Підготовка СПГ – 9М до стрільби. Дії розрахунку.

[2.19] с.88-91

2

Протитанкові засоби прикордонних підрозділів.
1. Підготовка ПТРК 9К111 до стрільби. Дії розрахунку.

[2.17] с.38-44
[2.18] с.9-13

сам. робота

2

Протитанковий станковий гранатомет СПГ-9М
1. Догляд за гранатометом СПГ-9М,
2. Зберігання гранатомета та пострілів до нього.

[2.19] с.83-88

інд. робота

2

Протитанкові засоби прикордонних підрозділів.
1.Підготовка СПГ – 9М до стрільби. Дії розрахунку.

сам. робота

2

Порядок ведення вогню з СПГ-9

1. Заняття вогневої позиції.
2. Зміна вогневої позиції.

[2.19] с.88-91

[2.19] с.88-91

ПРОТИПОВІТРЯНІ ЗАСОБИ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ

5
1

групове

2

Протиповітряні засоби прикордонних підрозділів.
[2.12] с.5-16
1. Призначення, основні тактико – технічні характеристики, загальна будова 23[2.13] с.5-15
мм спареної установки ЗУ-23-2.
[2.14] с.6-70
2. Призначення, основні тактико – технічні характеристики, загальна будова
переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК 9К38).
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Література

23-мм спарена установка ЗУ-23-2

1. Підготовка спареної установки ЗУ-23-2 до стрільби.
[2.12] с.212-217
2. Поводження зі спареною установкою на передодні маршу, під час
маршу та після маршу.
інд. робота

4

сам. робота

2

Протиповітряні засоби прикордонних підрозділів.
1. Підготовка 23-мм спареної установки ЗУ-23-2 до стрільби. Дії розрахунку.

[2.12] с.193-200
[2.13] с.37-45

Переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК 9К38)

1. Взаємодія елементів переносного зенітного ракетного комплексу
[2.14] с.125-162
(ПЗРК 9К38).
2. Технічне обслуговування переносного зенітного ракетного
комплексу (ПЗРК 9К38).
інд. робота

2

сам. робота

2

сам. робота

2

[2.14] с.165-166
Протиповітряні засоби прикордонних підрозділів.
1. Підготовка переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК 9К38) до
стрільби. Дії розрахунку.
23-мм спарена установка ЗУ-23-2
[2.12] с.201-210
1. Поводження зі спареною установкою ЗУ-23-2 під час стрільби.
[2.13] 37-45
Переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК 9К38)

1. Приведення в дію джерела живлення ПЗРК 9К38.
[2.14] с.65-67
2. Взаємодія елементів комплексу після виходу бортового джерела
живлення на режим.
6

82-ММ МІНОМЕТ БМ-37
1

групове

2

інд. робота

4

82-мм міномет БМ-37
1. Призначення, основні тактико – технічні характеристики, загальна будова 82мм міномета БМ-37.
82-мм міномет БМ-37

1. Підготовка до стрільби. Дії розрахунку.

[2.22] с.5-8
[2.23] с.3-8
[2.22] с.63-94
[2.23] с.54-75
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4

практичне
ВСР

6

залік
Всього
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Найменування теми і навчальні питання
СТРІЛЕЦЬКІ ТРЕНУВАННЯ. ВИКОНАННЯ ВПРАВ СТРІЛЬБ З
ОЗБРОЄННЯ БОЙОВИХ МАШИН
Стрілецькі тренування. Виконання вправ стрільб з озброєння бойових
машин
1. Переведення баштової установки з похідного положення в бойове. Підготовка
кулеметів до стрільби.
Стрілецькі тренування. Виконання вправ стрільб з озброєння бойових
машин
1. Приведення кулеметів до нормального бою.

Література

[2.9] с.66-67
[2.10] с.90-93
[2.9] с.69-73
[2.10] с.95-105
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне
рубіжне
та
підсумкове
оцінювання
здійснюється
відповідно
content/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.

до

положення

https://nadpsu.edu.ua/wp-

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

