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

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ООК 29 «ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА»
ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 05 соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 психологія
Форма навчання: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Вогнева підготовка» є обов`язковою для вивчення ОПП «Психологія». Вивчається курсантами протягом 1-го,
2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го семестру на кафедрі вогневої та тактико-спеціальної підготовки факультету безпеки державного
кордону.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Вогнева підготовка (ВП)» є підготовка висококваліфікованих офіцерів ДПСУ, які твердо
знатимуть способи, методи і тактику використання зброї, необхідної для безпечного та надійного виконання своїх професійних обов'язків в
межах компетенції охорони державного кордону України, передбачених Конституцією України, законодавчими актами України та
відомчими інструкціями ДПСУ не порушуючи при цьому права будь-якої людини.
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; будову стрілецької зброї, бойові можливості зразків озброєння, що вивчаються; основні положення
курсу стрільб з вогневої підготовки; правила експлуатації, збереження озброєння та боєприпасів; методику проведення занять з вогневої
підготовки, особистої безпеки та застосування сили;
вміти: готувати та обслуговувати різні зразки зброї та озброєння; застосовувати заходи безпеки при поводженні зі зброєю та
боєприпасами; успішно виконувати вправи стрільб з різних видів зброї (пістолет, автомат снайперська гвинтівка, ручний кулемет);
практично використовувати різні способи забезпечення безпеки у вогневому зіткненні при виконанні повсякденних обов'язків; 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 діяльності та правомірно припиняти
протиправні дій у складі підрозділу, групи і самостійно; застосовувати прийоми силового затримання під загрозою зброї або із
застосуванням зброї до порушників законодавства на фоні тактики (прикордонної служби, прикордонного контролю, загальної тактики);
методично правильно організовувати заняття з вогневої підготовки з персоналом прикордонних підрозділів, вміло використовувати при
навчанні навчально-тренувальні та технічні засоби;
ознайомитись: з новітніми 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 необхідними знаннями і навичками, що дозволять оцінити стан потерпілого,
його тілесні ушкодження і можливі ускладнення, а також порядком надання першої невідкладної медичної допомоги; з особливостями
тактики дій правоохоронними органами інших держав.
ВИКЛАДАЧІ: згідно форми А-4.03.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
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

ІV

24

3

0,7

22

18

2

16

4

4

4

1,3

38

34

8

26

4

4

5

0,7

20

16

16

4

4

6

0,7

22

18

18

4

4

7

0,8

24

14

8

Усього за
дисципліну

0,8

24

24

7

210

176

24

4

4

10
18

24

Усього

4

групові вправи

практичні заняття

18

семінари

групові заняття

10

146

Диференційований залік

28

Індивідуальна робота зі зброєю

0,9

підсумковий контроль

2

модульний контроль

28

комплексне заняття

32

лекції

1,1

Екзамен

Кількість кредитів ECTS

Усього аудиторних занять

ІІІ

Загальна

ІІ

1

Семестр

Курс

І

Самостійна робота

Індивідуальна
робота

Аудиторна робота

10
6
6

+
16

16

18

+

Основні методи навчання: 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
ЗК-5
ЗК-6
ФК-11
ВК-1

ВК-2

ВК-3

ВК-5
ВК-6
ВК-7

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність до адаптації та дії у новій ситуації, бути критичним і самокритичним.

Методи контролю

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.
Здатність планувати та управляти часом, приймати обґрунтовані рішення. Здатність МК1.1; МК1.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
працювати автономно, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
МК4.1.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та МК1.1; МК1.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2;
саморозвитку.
МК4.1; МК4.3.
Професійні (військово-прикордонні) компетентності
Знання та розуміння: правових засад функціонування держави і основ МК2.1; МК3.1; МК4.1; МК4.2.
законодавства України, що стосуються повноважень держави, прав людини та меж
їх застосування для забезпечення безпеки державного кордону; демократичних
цінностей; системи забезпечення національної безпеки України; сутності та
основних питань етики збройної боротьби; призначення професії офіцера.
Розуміння системи та процесів забезпечення безпеки державного кордону, моделі МК1.1; МК1.3; МК2.4; МК4.1; МК4.3.
інтегрованого управління кордонами, функціонування підсистем побудови охорони
державного кордону, способів застосування сил і засобів (у тому числі службових
тварин), оцінювання їх ефективності.
Здатність організовувати охорону державного кордону на ділянці відповідальності МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК3.1;
підрозділу, оцінювати її відповідність прогнозованому стану протиправної МК3.2; МК4.1; МК4.3.
діяльності та діям противника, виконувати процедури прикордонного контролю та
прикордонної служби, діяти у складі прикордонних нарядів, проводити оперативнотехнічні заходи та слідчі дії, заходи примусу, планувати й організовувати
превентивні заходи.
Здатність протидіяти фізичному та збройному опору озброєних правопорушників, МК2.1; МК3.1; МК4.1; МК4.2.
переносити фізичні навантаження без зниження професійної працездатності під час
виконання оперативно-службових завдань.
Здатність застосовувати штатне озброєння підрозділу в ході оперативно-службової МК4.1; МК4.2.
діяльності та виконанні бойових завдань.
Організувати підготовку озброєння, спеціальної техніки і технічних засобів МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК3.1;
охорони кордону до застосування, експлуатацію і технічне обслуговування з МК3.2; МК4.1; МК4.3.

Шифр

Компетентність

Методи контролю

використанням фізичних основ їх побудови, інженерних знань та дотриманням
вимог єдиної системи конструкторської документації.

ПРОГРАМНІ
КУРСАНТАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ,

МЕТОДИ

Шифр

Програмні результати навчання

ПРН-14

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, в тому числі
демонструвати лідерські якості.
Відповідально
ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРН-15
ПРН-18
ВРН-5

НАВЧАННЯ

ТА

Методи навчання
МН 1.2; МН3.2; МН3.6;
МН3.9.

МН1.2;
МН 3.4; МН3.6;
МН4.2; МН4.3.
Вживати ефективних заходів щодо збереження МН 1.2;
здоров’я (власного та оточення) та за потреби МН3.2;
визначати зміст запиту до супервізії.
Застосовувати штатне озброєння підрозділу, МН 1.2; МН3.2; МН 3.6;
виконувати прийоми зі зброєю та вогневі завдання зі МН 3.9.
стрілецької зброї в обсязі, визначеному Курсом
стрільб в Державній прикордонній службі України.

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; МК 2.4; МК 3.2; МК 4.1;
МК 4.3.

План проходження навчальної дисципліни
1 курс
Розрахунок годин 52
№
теми
Назва теми

Кількість
годин

1.

Стрілецька зброя

8

3

Ручні
гранати
і
кумулятивні
боєприпаси
Підготовка зброї до
стрільби
Стрілецькі
тренування,
виконання вправ зі
стрільби.

2

6.
11.

2
40

1
Гр
2
Гр
2

2
Гр
2

Календарний план проходження курсу
№ тем, занять та кількість годин.
Місяці
№, вид занять та
Кількість
кількість годин
годин
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Гр Гр
8
11/2 гр.; 12/2 гр.; 31/2 гр.;
14
2
2
111/6 пр.; 61/2 пр..
9
13/2 гр.; 14/2 гр..
4

Пр
2
Пр Пр Пр
6
4
6

Пр Пр Пр Пр
6
6
6
6

10

112/4 пр.;..

4

11

113/6 пр.

6

2
3

116/6 пр..
117/6 пр..

6
6

4

118/6 пр..

6

5
6

119/6 пр. (контр. стрільба)

6

12
1

Усього

52

52

2 курс
Календарний план проходження курсу

Розрахунок годин: 52

1

Номери, вид занять та кількість годин
Кіль
кість
годин

1

2

3

4

15

16

17

18

5

6

Стрілецька
зброя

Гр
2

2

2

Гранатомети
10

7

Гр
2

Гр
2

Гр
2

8

9

10

11

12

13

14

Місяці

№
теми

Найменування
тем
(змістовного
модуля)

Номери тем,
Кільзанять та кількість кість
годин
годин

9

62/2 гр.; 63/6 пр.;

8

10

121/6 пр.;

6

12

122/4 пр.;

4

1

17/2 гр.;

2

2

21/2 гр.;22/2 гр.; 23/2 гр.;
25/4 пр.; 123/6пр.;

6

11

Пр
4

3
6

12

Підготовка
зброї до
стрільби.
Стрілецькі
тренування.
Виконання
базових вправ зі
стрільби
Всього

8
Пр
6
32

Гр
2

Пр
6

Пр
4

Пр
6

Пр
4

Пр
6

Пр
6

10

4

124/4пр.;125/6 пр.;

10

5

126/6 пр.;

6

6
7

52

52

3 курс
Календарний план проходження курсу

Розрахунок годин: 34
Номери, вид занять та кількість годин
№
теми

13

14

15

Найменування тем
(змістовного модуля)
Службово – прикладна
вогнева підготовка
підрозділів ДПСУ.
Бойова експлуатація та
безпечні навики
поводження зі зброєю.
Стрілецькі тренування
службово – прикладних
вправ стрільб у складі
прикордонних нарядів.

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

9

22

Пр
4

Пр
6

12

Пр
6

Пр
6

Пр
6

Пр
6

10

11

2
3
4
Всього

34

141/4 пр..
142/6 пр;

143/6пр..
144/6 пр.
151/6пгр.
152/6 пр.

4

6

6

6
6
6
34

4 курс
4 курс
Розрахунок годин: 38

Календарний план проходження курсу

Кіль
№
Найменування тем
кість
теми (змістовного модуля)
годин
22

4

7

Використання
озброєння при
виконанні
оперативнослужбових завдань з
охорони ДК
України
Методика
підготовки та
проведення занять з
вогневої підготовки
у підрозділах
(відділах) ДПСУ
Експлуатація
ракетноартилерійського
озброєння

1

2

3

15
Пр
6

16
Пр
4

17

Номери, вид занять та кількість годин
1
4
5
6
7
8
9
10
1
18
19 20
21
22 23 24
Пр
Пр
4
6

12

13

14 Міся
ці
9

Номери тем,
Кільзанять та
кість
кількість годин годин
Т 22/1 пр. - 6 год.

6

.

20

Гр
2

Пр
2

Пр
2

Пр
4

Т 4/1 гр-2 год.
Т 4/2 пр-2 год.
Т 4/3 пр-2 год.

6

12

Т 7/1 гр-2 год.

2

1

Т 22/2 пр-4 год.
ніч
.
Т 22/4 пр-4год.
ніч
Т 4/4 пр-4 год

4

10

10

11
2

Гр
2

6

Екз.
6

Екзамен

2
3

4
4

Кіль
№
Найменування тем
кість
теми (змістовного модуля)
годин

Всього
Усього за
дисципліну

38
176

1

2

3

15

16

17

Номери, вид занять та кількість годин
1
4
5
6
7
8
9
10
1
18
19 20
21
22 23 24

12

13

14 Міся
ці

Номери тем,
Кільзанять та
кість
кількість годин годин

4

22/5 пр-6 год.

6

5

Екзамен

6
38
176

Тематичний план
№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1
1

групове

2

2

групове

2

сам. робота

4

3

групове

2

4

групове

2

Найменування теми і навчальні питання
ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
«СТРIЛЕЦЬКА ЗБРОЯ»
5,45-мм автомат Калашникова (АК74) та 5,45-мм ручний кулемет
Калашникова (РПК74)
1. Призначення, бойові властивості та загальна будова автомата, кулемета.
2. Неповне розбирання та збирання автомата, кулемета.
3. Призначення та загальна будова основних частин та механізмів автомата,
кулемета. Загальна будова патронів.
5,45-мм автомат Калашникова (АК74) та 5,45-мм ручний кулемет
Калашникова (РПК74)
1. Призначення та загальна будова основних частин та механізмів автомата,
кулемета. Загальна будова патронів.
2. Робота частин та механізмів автомата (кулемета).
3. Затримки, що виникають при стрільбі та способи їх усунення.
Робота частин та механізмів 5,45 - мм автомата Калашникова (АК74) та
5,45-мм ручного кулемета Калашникова (РПК74)
1. Положення частин та механізмів до заряджання.
2. Робота частин та механізмів при заряджанні.
3. Робота частин та механізмів при стрільбі.
4. Затримки, що виникають при стрільбі та способи їх усунення.
Снайперська гвинтівка
1. Призначення, бойові властивості та загальна будова снайперської гвинтівки
Драгунова (СВД). Порядок неповного розбирання та збирання гвинтівки.
2. Загальна будова основних частин та механізмів.
3. Призначення, основні характеристики і загальна будова оптичного прицілу.
9-мм пістолети Макарова та Форт-12

Література

№ 2.2, с.3-19
№2.3., с.82-100
№3.4., с.3-11, 12-21,
33-58
№ 2.2, с.3-19,
№ 2.3, с.82-100,
№3.4., с.64-68, 73-78

№ 2.2, с.3-19,
№ 2.3, с.82-100,
№3.4., с.64-68, 73-78

№ 2.2, с.20-31,
№ 2.3, с.123-143,
№ 3.6, с.3-7, 23-54

№ 2.2, 68-72, 72-75,

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

3
1

групове

2

1

практичне,
клас

2

1

практичне
ВСР

6

2

практичне
Т

4

3

практичне
ВСР

6

6

11

Найменування теми і навчальні питання

Література

1. Призначення, бойові властивості та загальна будова пістолета Макарова та
Форт-12.
2. Порядок неповного розбирання та збирання пістолетів.
3. Призначення та загальна будова основних частин та механізмів пістолета
Макарова та Форт-12.
РУЧНI ГРАНАТИ ТА КУМУЛЯТИВНI БОЄПРИПАСИ
Ручні гранати
1. Класифікація, призначення і бойові властивості ручних гранат.
2. Загальна будова частин та механізмів ручної гранати. Робота частин та
механізмів ручної гранати після кидання.
3. Учбово-імітаційні гранати, їх призначення та правила перезаряджання
імітаційного запалу.
4. Заходи безпеки при поводженні з гранатами та запалами.
«ПІДГОТОВКА ЗБРОЇ ДО СТРІЛЬБИ»
Підготовка до стрільби 5,45 - мм автомата Калашникова (АК74) та 5,45-мм
ручного кулемета Калашникова (РПК74)
1. Порядок підготовки до стрільби автоматів та кулеметів. Матеріали, розчини,
які застосовуються для чистки та змащування.
2. Чистка, огляд та утримання зброї.
СТРIЛЕЦЬКI ТРЕНУВАННЯ. ВИКОНАННЯ ВПРАВ ЗІ СТРІЛЬБИ

№ 2.3, с. 143-162,
№ 3.7, с. 3-7, 7-23,
30-46

Виконання вправ стрільб
1. Прийоми підготовки до стрільби лежачи.
2. Підготовка зброї до стрільби. Виконання вправ стрільб з автомата лежачи на
короткій відстані. Виконання вправи кидання ручних осколкових гранат.
Виконання вправ стрільб з пістолета
1. Виконання вправ стрільб з пістолета стоячи на коротких відстанях.

№ 2.3, с. 246-269,
№ 2.4, с. 86-91,
№ 3.4, с. 108-129

№ 2.2, с. 86-87,
№ 2.3, с. 221-229,
№ 3.8, с. 3-12, 16-20,
22-32, 58-63

№ 3.4, с. 77-97

№ 2.3, с. 252-262,
№ 2.4, с. 47-55

№ 2.4, 47-55, 86-91,
Виконання вправ стрільб
1. Виконання вправ стрільб з автомата Калашникова (АК74) лежачи на 113-114,
205-207,
коротких відстанях.
307-312
2. Виконання вправ стрільб з снайперської гвинтівки Драгунова (СВД).

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

3. Виконання вправ стрільб з пістолета стоячи на коротких відстанях.
4. Виконання вправи кидання ручних осколкових гранат.
Разом за семестр

28/4

1
сам. робота

2

сам. робота

2

6

практичне
ВСР

6

7

практичне
ВСР

6

8

практичне
ВСР

6

11

ДРУГИЙ СЕМЕСТР
СТРIЛЕЦЬКА ЗБРОЯ
№ 3.7 с. 3-13, 30-47.
Підготовка до стрільби 9 - мм пістолета Макарова (ПМ)
1. Порядок підготовки до стрільби 9-мм пістолета Макарова. Матеріали, .
розчини, які застосовуються для чистки та змащування.
2. Чистка, огляд та утримання 9-мм пістолета Макарова.
Підготовка до стрільби 9 - мм пістолета Форт-12
1. Порядок підготовки до стрільби 9-мм пістолета Форт-12. Матеріали, розчини,
які застосовуються для чистки та змащування.
2. Чистка, огляд та утримання 9-мм пістолета Форт-12.
СТРIЛЕЦЬКI ТРЕНУВАННЯ, ВИКОНАННЯ ВПРАВ ЗІ СТРІЛЬБИ
Виконання вправ стрільб
1. Виконання вправ стрільб з автомата Калашникова (АК74) лежачи на
коротких відстанях у обмежений час.
2. Виконання вправ стрільб з ручного кулемета Калашникова (РПК74).
3. Виконання вправ стрільб з пістолета стоячи на коротких відстанях.
4. Виконання вправи кидання ручних осколкових гранат.
Виконання вправ стрільб
1. Виконання вправ стрільб з автомата Калашникова (АК74) лежачи на
коротких відстанях у обмежений час.
2. Виконання вправ стрільб з ручного кулемета Калашникова (РПК74).
3. Виконання вправ стрільб з пістолета стоячи на коротких відстанях.
4. Виконання вправи кидання ручних осколкових гранат.
Виконання вправ стрільб
1. Виконання вправ стрільб з автомата Калашникова (АК74) лежачи на
коротких відстанях.
2. Виконання вправ стрільб з снайперської гвинтівки Драгунова (СВД).

№2.2., с. 72-75,
№ 2.3., с. 157-162

№ 2.4, 47-55, 86-91,
113-114,
127-128,
205-207, 307-312

№ 2.4, 47-55, 86-91,
113-114,
127-128,
205-207, 307-312

№ 2.4, 47-55, 86-91,
113-114,
205-207,
307-312

№
заняття

9

Види
навчальних
занять

практичне
ВСР

Разом за семестр
Разом за курс

Кількість
годин

6

Найменування теми і навчальні питання

Література

3. Виконання вправ стрільб з пістолета стоячи на коротких відстанях.
4. Виконання вправи кидання ручних осколкових гранат.
№ 2.4, 47-55, 86-91,
Виконання вправ стрільб. Контрольна стрільба
1. Виконання вправ стрільб з автомата Калашникова (АК74) лежачи на 113-114,
205-207,
коротких відстанях.
307-312
2. Виконання вправ стрільб з снайперської гвинтівки Драгунова (СВД).
3. Виконання вправ стрільб з пістолета стоячи на коротких відстанях.
4. Виконання вправи кидання ручних осколкових гранат.

24/4
52/8
ТРЕТІЙ СЕМЕСТР

6

2

3

12

групове

практичне
ВСР

2

6

ПІДГОТОВКА ЗБРОЇ ДО СТРІЛЬБИ
Перевірка бою стрілецької зброї, та приведення її до нормального бою
1. Загальні положення перевірки бою стрілецької зброї та приведення до
нормального бою.
2. Правила перевірки бою стрілецької зброї та приведення до нормального
бою.
Проведення перевірки бою стрілецької зброї, та приведення її до
нормального бою
1. Проведення перевірки бою 5,45-мм автомата Калашникова АК74, та
приведення його до нормального бою.
2. Проведення перевірки бою 9-мм пістолета Макарова(7,62-мм пістолета
ТТ), та приведення його до нормального бою.
3. Виконання 9ПВНС, 10ПВНС з автомата.
4. Виконання 9ПВНС, 10ПВНС з пістолета.
СТРІЛЕЦЬКІ ТРЕНУВАННЯ. ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ ВПРАВ ЗІ
СТРІЛЬБИ

№ 2.7 с.181-193,294299,438-446,572-575
№ 2.8 с. 98-107
№ 2.10 с.95-102
№ 2.11 с. 72-77
№ 1.62 с.5-29,5455,90-91, 307-311
№ 2.8 с. 98-107
№ 2.11 с. 72-77

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

практичне
ВСР

6

Стрільба з обмеженням часу
1. Виконання 1БВНС,2БВНС з автомата.
2. Виконання 1БВНС, 2БВНС з пістолета.

№ 1.62,с.5-29,5556,91-92, 307-311
№ 2.7 с. 184-209,576583 № 2.8 с. 108-155
№ 2.11 с. 78-88

інд. робота

4

Засоби вогневого посилення прикордонних підрозділів
1. Призначення,основні тактико-технічні характеристики,загальна будова
установки ЗУ-23 та переносного зенітно-ракетного комплекса “Ігла”( ПЗРК
9К38).
2. Призначення,основні тактико-технічні характеристики, загальна будова ПТРК
9К111 та протитанкового гранатомета на станку СПГ-9М.
3. Призначення, основні тактико-технічні характеристики, загальна будова
крупнокаліберних кулеметів.

практичне

4

Швидкісна стрільба з пістолета
1. Виконання 15 БВНС, 16 БВНС, 25 БВНС з пістолета.
2. Прийоми та правила стрільби з пістолета.
3. Проведення розбирання та збирання пістолета Макарова (ПМ).

№ 2.13, с 3-26,109120
№ 2.66, с. 20-46
№ 2.67, с. 19-55
№ 2.68, с. 2-30
№ 2.69, с. 4-9,28-51
№ 2.70, с. 3-11
№ 2.71, с. 19-36
№ 2.72, с. 14-22
№ 2.74, с. 4 – 27, 95115
№ 2.75, с. 3-58
№ 1.62,с. 5-29,6667,76, 307-311
№ 2.7 с. 576-583
№ 2.11 с. 78-88

2

Разом за семестр

Найменування теми і навчальні питання

Література

18/4
ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР

1
7

групове

2

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ
7,62-мм кулемет Калашникова ПКМ
1.Призначення та бойові властивості кулемета. Основні частини та механізми
кулемета.
2. Неповне розбирання та збирання кулемета.
3.Призначення, будова основних частин та механізмів кулемета.

№ 2.7, с 351-364,371408
№ 2.16, с 3-22, 31- 92

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

2
1

групове

2

Найменування теми і навчальні питання
ГРАНАТОМЕТИ
Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова гранатомета.
Будова пострілу ПГ-7ВМ.
2. Неповне розбирання та збирання гранатомета.
3. Вивірка оптичного прицілу ПГО-7В.
2

групове

2

3

групове

2

4

практичне
Т

4

3

практичне
ВСР

6

12

Підствольний гранатомет ГП – 25
1. Призначення, бойові властивості, загальна будова гранатомета. Будова
пострілу ВОГ - 25.
2. Неповне розбирання та збирання гранатомета.
3. Проведення перевірки бою гранатомета, та приведення його до нормального
бою.
Автоматичний гранатомет на станку АГС-17
1.Призначення, бойові властивості, загальна будова гранатомета. Будова
пострілу ВОГ-17.
2.Неповне розбирання та збирання гранатомета.
3.Вивірка оптичного прицілу ПАГ-17.
Приготування автоматичного гранатомета на станку АГС-17 до стрільби
1. Підготовка автоматичного гранатомета на станку АГС-17 до стрільби.
2. Прийоми та правила стрільби з автоматичного гранатомета на станку АГС17. Дії розрахунку.
3. Проведення вивірки оптичного прицілу ПАГ-17.
СТРІЛЕЦЬКІ ТРЕНУВАННЯ. ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ ВПРАВ ЗІ
СТРІЛЬБИ
Виконання вправ стрільб з гранатометів, стрілецької зброї та кидання
ручної гранати
1. Виконання вправи стрільб з ГП-25, РПГ-7В, АГС-17.
2. Виконання вправи стрільб з ПКМ (РПК), СВД та вправ кидання гранати з
місця.

Література

№ 2.9 с.3-18,4047,81-85

№ 2.15 с.3-16,56-59

№ 2.17, с 3-64, 95-98

№ 2.17, с 86-97, 99127

№ 1.62,с. 529,114,127-128, 143144, 145-146, 153154,205-207,307-311
№ 2.9 с. 95-120

№
заняття

Види
навчальних
занять

Найменування теми і навчальні питання

4

практичне
Т

4

5

практичне
ВСР

6

інд. робота

4

Тренування у стрільбі з перенесенням зброї з мішені на мішень
1. Тренування координації рухів м’язової пам’яті. Тренування у виконанні
вправи 9Б.

практичне
ВСР

6

Контрольна стрільба
1. Виконання базових вправ стрільб з автомата АК-74.
2. Виконання базових вправ стрільб з пістолета.
3. Виконання вправ стрільб з інших зразків стрілецької зброї та гранатометів.

6

Разом за семестр
Разом за курс
14

Кількість
годин

Стрільба з перенесенням зброї з мішені на мішень з пістолета
1. Виконання 8Б,9Б,10Б-ї вправи стрільб.
2. Прийоми та правила стрільби з пістолета.
3. Проведення розбирання та збирання пістолета Макарова (ПМ).
Стрільба із укриття
1. Виконання 7БВНС,13БВНС,14БВНС з автомата.
2. Виконання 30БВНС,31БВНС з пістолета.

18/4
52/8
П’ЯТИЙ СЕМЕСТР
БОЙОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА БЕЗПЕЧНІ НАВИКИ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ
ЗБРОЄЮ У СКЛАДІ ПРИКОРДОННОГО НАРЯДУ.

Література
№ 2.10 с.103128,136-151
№ 2.12 с. 39-54
№ 2.17 с. 99-128
№ 1.62,с.8-15,2731,46-72
№ 2.7 с. 576-583
№ 2.11 с. 78-88
№ 1.62,с. 5-29,8081,96-101, 307-311
№ 2.7 с. 184-209,576583
№ 2.8 с. 108-155
№ 2.11 с. 78-88
№ 1.62, с. 52-54, 6061
№ 1.62,с. 5-29,7273,104-108,127128,143144,145,146,153,205207, 307-311
№ 2.7 с. 184-209,576583

№
заняття

Види
навчальних
занять

Кількість
годин

1

практичне
Т

4

Виконання вправ стрільб з бойовою маніпуляцією пістолетом під час
виникнення загрозливих ситуацій в ході виконання службових обов’язків.
1 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування - 1 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих
завдань): «Тест допуск – вправа А: безпека поводження зі зброєю».
2 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 1 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих
завдань): «Тест допуск – вправа Б: безпека поводження зі зброєю».

інд. робота

4

Бойова маніпуляція пістолетом під час виникнення загрозливих
ситуацій в ході виконання службових обов’язків.
1 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 1 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих
завдань: «Тест допуск – вправа А: безпека поводження зі зброєю».
2 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 2 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих
завдань із заміною магазина): «Стрілецький комплекс №1».
3 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування - 3 СПВС (стрільба з пістолета при відбиті нападу на прикордонний
наряд після діагонального переміщення).
Виконання вправ стрільб з бойовою маніпуляцією зброєю при
відбитті нападу на прикордонний наряд озброєних правопорушників.
1 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування - 2 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих
завдань): «Тест допуск – вправа А: безпека поводження зі зброєю зперенесенням
вогню на ціль»; 6 СПВС (інтуїтивна стрільба з пістолета з однієї руки при
відбиття нападу на п/н з короткої відстані); 1 СПВС (стрільба з автомата під час
виконання раптово виниклих завдань): «Тест допуск – вправа А: безпека
поводження зі зброєю».
2 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 1 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих

2

практичне
ВСР

6

Найменування теми і навчальні питання

Література

№ 1.62,с. 5-29,7273,104-108,127128,143144,145,146,153,205207, 307-311
№ 2.7 с. 184-209,576583

№ 2.8 с. 108-155
№ 2.9 с. 95-120
№ 2.10 с.103128,136-151
№ 2.11 с. 78-88
№ 2.15 с. 144-163
№ 2.16 с. 60-74
№ 2.17 с. 99-128

№ 2.8 с. 108-155
№ 2.9 с. 95-120
№ 2.10 с.103128,136-151
№ 2.11 с. 78-88
№ 2.15 с. 144-163
№ 2.16 с. 60-74
№ 2.17 с. 99-128

№
заняття

3

Види
навчальних
занять

практичне
ВСР

Всього за семестр

Кількість
годин

6

Найменування теми і навчальні питання
завдань): «Тест допуск – вправа Б: безпека поводження зі зброєю».
3 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування - 2 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих
завдань із заміною магазина): «Стрілецький комплекс №1 аба стрільба з
перенесенням вогню з цілі на ціль».
4 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 1 СПВС (стрільба з автомата під час виконання раптово виниклих
завдань): «Тест допуск – вправа Б: безпека поводження зі зброєю».
5 НП (додаткове за рішенням керівника стрільби): Виконання вправ стрільб: з
бойової маніпуляцією зброєю в ході її застосування - 6 СПВС (інтуїтивна
стрільба з пістолета з однієї руки при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
Виконання вправ стрільб складом п/н (один прикордонник) під час
виникнення загрозливих ситуацій в ході виконання службових обов’язків.
1 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 3 СПВС (стрільба з пістолета при відбиті нападу на
прикордонний наряд після діагонального переміщення); 2 СПВС (стрільба з
автомата під час виконання раптово виниклих завдань із заміною магазина):
«Стрілецький комплекс №1»; 7 СПВС (інтуїтивна стрільба з пістолета з двох рук
при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
2 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 3 СПВС (стрільба з пістолета при відбиті нападу на
прикордонний наряд після діагонального переміщення).
3 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 2 СПВС (стрільба з автомата під час виконання раптово виниклих
завдань із заміною магазина): «Стрілецький комплекс №1».
4 НП (додаткове за рішенням керівника стрільби): Виконання вправ стрільб: з
бойової маніпуляцією зброєю в ході її застосування - 7 СПВС (інтуїтивна
стрільба з пістолета з двох рук при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
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БОЙОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА БЕЗПЕЧНІ НАВИКИ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ

Література

№ 1.62,с. 5-29,7273,104-108,127128,143144,145,146,153,205207, 307-311
№ 2.7 с. 184-209,576583
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заняття
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навчальних
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Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

ЗБРОЄЮ У СКЛАДІ ПРИКОРДОННОГО НАРЯДУ.
4

1

практичне
ВСР

практичне
ВСР

6

6

Виконання вправ стрільб при відбитті нападу на прикордонний наряд
озброєних правопорушників.
1 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 4 СПВС (стрільба з пістолета при відбиті нападу на
прикордонний наряд небезпечних правопорушників, які озброєнні зброєю і
переховуються у закинутих будівлях); 3 СПВС (стрільба з автомата під час
виконання раптово виниклих завдань з різних положень із заміною магазина):
«Стрілецький комплекс №2»; 8 СПВС (інтуїтивна стрільба з пістолета від стегна
при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
2 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 4 СПВС (стрільба з пістолета при відбиті нападу на
прикордонний наряд небезпечних правопорушників, які озброєнні зброєю і
переховуються у закинутих будівлях).
3 НП: Виконання вправ стрільб: з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування – 3 СПВС (стрільба з автомата під час виконання раптово виниклих
завдань з різних положень із заміною магазина): «Стрілецький комплекс №2»
4 НП (додаткове за рішенням керівника стрільби): Виконання вправ стрільб: з
бойової маніпуляцією зброєю в ході її застосування - 8 СПВС (інтуїтивна
стрільба з пістолета від стегна при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
СТРІЛЕЦЬКІ ТРЕНУВАННЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-ПРИКЛАДНИХ
ВПРАВ СТРІЛЬБ У СКЛАДІ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ
Виконання службово-прикладних вправ стрільб у складі прикордонного
наряду.
1 НП: Стрілецьке тренування з бойової маніпуляцією зброєю в ході її
застосування –5 СПВС (стрільба з пістолета при примусовій зупинці
автотранспорту).
2 НП: Виконання службово-прикладних вправ стрільб у складі прикордонного
наряду – 5 СПВС (стрільба з пістолета при примусовій зупинці автотранспорту).
3 НП: Виконання службово-прикладних вправ стрільб у складі прикордонного
наряду – 3 СПВС (стрільба з автомата під час виконання раптово виниклих

№ 2.8 с. 108-155
№ 2.9 с. 95-120
№ 2.10 с.103128,136-151
№ 2.11 с. 78-88
№ 2.15 с. 144-163
№ 2.16 с. 60-74
№ 2.17 с. 99-128

№ 2.8 с. 108-155
№ 2.9 с. 95-120
№ 2.10 с.103128,136-151
№ 2.11 с. 78-88
№ 2.15 с. 144-163
№ 2.16 с. 60-74
№ 2.17 с. 99-128
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навчальних
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14

2
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ВСР

Всього за семестр
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4

6

18/4
34/8

Найменування теми і навчальні питання
завдань з різних положень із заміною магазина): «Стрілецький комплекс №2»
4 НП (додаткове за рішенням керівника стрільби): Виконання вправ стрільб: з
бойової маніпуляцією зброєю в ході її застосування - 8 СПВС (інтуїтивна
стрільба з пістолета від стегна при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
Стрілецьке тренування службово-прикладних вправ стрільб
складом прикордонного наряду в замкненому просторі (приміщення;
неробочі ферми, підприємства; залишені села) із застосуванням зброї.
1 НП: Стрілецьке тренування виконання службово прикладних – вправ стрільб у
складі прикордонного наряду - 6 СПВС (інтуїтивна стрільба з пістолета з однієї
руки при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
2 НП: Стрілецьке тренування виконання службово прикладних – вправ стрільб у
складі прикордонного наряду - 7 СПВС (інтуїтивна стрільба з пістолета з двох
рук при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
3 НП: Стрілецьке тренування виконання службово прикладних – вправ стрільб у
складі прикордонного наряду - 8 СПВС (інтуїтивна стрільба з пістолета від
стегна при відбиття нападу на п/н з короткої відстані).
Вирішення прикордонних завдань під час здійснення оперативно-службової
(бойової) діяльності за ситуативними сценаріями із застосуванням зброї.
«Стрільбище Ракове».
1 НП: Практичний відробіток зі стрільбою ситуативних задач з пістолета:
- 1 СПВС (стрільба з пістолета під час виконання раптово виниклих завдань):
«Тест допуск – вправа Б: безпека поводження зі зброєю».
- 4 СПВС (стрільба з пістолета при відбиті нападу на прикордонний наряд
небезпечних правопорушників, які озброєнні зброєю і переховуються у
закинутих будівлях).
- 5 СПВС (стрільба з пістолета при примусовій зупинці.
2 НП: Практичний відробіток зі стрільбою ситуативних задач з автомата:
– 3 СПВС (стрільба з автомата під час виконання раптово виниклих завдань з
різних положень із заміною магазина): «Стрілецький комплекс №2».

Література

№ 1.62,с. 5-29,7273,104-108,127128,143144,145,146,153,205207, 307-311
№ 2.7 с. 184-209,576583

№ 2.12 с. 39-54
№ 2.15 с. 144-163
№ 2.16 с. 60-74
№ 2.17 с. 99-128

№
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Найменування теми і навчальні питання
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СЬОМИЙ СЕМЕСТР
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ
ПІДГОТОВКИ У ПІДРОЗДІЛАХ (ВІДДІЛАХ) ДПСУ

4
1

практичне
клас

2

2

групове

2

3

практичне
клас
2

7
1

групове
2

сам. робота

4

Підготовка до групового заняття
1. Підготовка керівника заняття.
2. Написання плану – конспекту до групового заняття № 2.
Матеріальна частина автомата Калашникова АК 74
1. Призначення, основні ТТХ, загальна будова АК 74.
2. Призначення, основні ТТХ, особливості будови РПК 74.
3. Порядок неповного розбирання та збирання АК 74.
Підготовка до практичного
заняття
1. Написання план – конспекту до практичного заняття № 4.
2. Обов’язки старшого керівника стрільби та керівників стрільби на ділянках.
3. Команди, які подаються на рубежі відкриття вогню і вихідному положенні та
дії за цими командами.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ
Норми постачання та норми утримання боєприпасів у ДПСУ
1. Норми постачання ракетно-артилерійського озброєння, військово-технічного
майна стрільбищного обладнання, засобів індивідуального захисту та активної
оборони у ДПСУ.
2. Норми утримання боєприпасів у ДПСУ.
3. Склад та ешелонування боєприпасів у підрозділах охорони Державного
кордону.

№ 1.18
№ 2.1 с. 9-29, 214215
№ 1.18 с. 214-215
№ 2.8 с. 3-32

Основні положення щодо місць зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та
спеціальних засобів
1. Загальні вимоги до місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів.

№ 2.4

№ 1.18 с. 214-215
№ 1.62 с. 5-23

№ 2.4

№
заняття
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навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

2. Порядок видачі стрілецької зброї у підрозділах, які дислокуються при
управлінні органу.
3. Порядок видачі стрілецької зброї у відділах прикордонного контролю.
сам. робота

2

Особливості зберігання стрілецької зброї та боєприпасів у польових умовах,
бойових машинах та ремонтних майстернях
1. Зберігання і видача стрілецької зброї і боєприпасів у навчальних центрах під
час проведення навчань та несення служби на тимчасових постах.
2. Зберігання стрілецької зброї та боєприпасів у бойових машинах та
транспортних засобах.
3. Зберігання стрілецької зброї в ремонтних майстернях

№ 2.4

сам. робота

4

Основні положення щодо зберігання стрілецької зброї та боєприпасів на
складі РАО органу
1. Загальні положення
2. Організація зберігання стрілецької зброї та боєприпасів на складі РАО органу.
2. Зберігання стрілецької зброї та боєприпасів у бойових машинах та
транспортних засобах.
3. Зберігання стрілецької зброї в ремонтних майстернях

№ 2.4

22
1

практичне
ВСР

6

ВИКОРИСТАННЯ ОЗБРОЄННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАТИВНОСЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
УКРАЇНИ
Стрілецькі тренування. Виконання вправ стрільб.
1. Перевірка бою і приведення зброї до нормального бою – АК 74.
2. Вивірка оптичного прицілу ПСО -1 до СВД. Виконання вправи з СВД
3. Вивірка оптичного прицілу ПГО – 7В до РПГ. Виконання вправи з РПГ з
ПУС-7.
4. Вивірка оптичного прицілу ПАГ-17 до АГС-17.

№ 2.4

№
заняття

Види
навчальних
занять

Всього за семестр

Кількість
годин

практичне
Т
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14/10

4
4

Найменування теми і навчальні питання

4

22

ВОСЬМИЙ СЕМЕСТР
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ
ПІДГОТОВКИ У ПІДРОЗДІЛАХ (ВІДДІЛАХ) ДПСУ
Робота старшого керівника стрільби (керівника стрільби на ділянці) при
організації заняття у тирі
1. Виконання підготовчої вправи 5ПВНС з ПМ.
2. Виконання підготовчої вправи 9ПВНС з ПМ.
3. Порядок неповного розбирання та збирання ПМ.
ВИКОРИСТАННЯ ОЗБРОЄННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАТИВНОСЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
УКРАЇНИ
Стрілецькі тренування. Виконання вправ стрільб уночі
1. Вирішення ситуативних завдань.

№ 1.18 с. 214-215
№ 1.62 с. 38-41
№ 2.11 с. 8-13

2

практичне
ВСР

4

№ 2.4

4

практичне
ВСР

4

Стрілецькі тренування. Виконання вправ стрільб вночі
1. Вирішення ситуативних завдань.

№ 2.4

5

практичне
ВСР

6

Стрілецькі тренування. Виконання вправ стрільб
1. Вирішення ситуативних завдань.

№ 2.4

екзамен
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№
заняття

Види
навчальних
занять

Разом за семестр
Разом за курс
Разом за дисципліну

Кількість
годин
24 /18
38 /18
210/176

Найменування теми і навчальні питання
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
http://10.241.24.9/moodle/course/index.php?categoryid=12

МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль:

На усіх курсах навчання оцінюються практичні заняття з виконання вправ стрільб
1. Підсумковий контроль:
1-й курс – контрольна стрільба;

2-й курс – контрольна стрільба;
3-й курс – контрольна стрільба;
4-й курс – екзамен.
Екзамен передбачає оцінювання курсанта та виставлення загальної оцінки, яка складається з:

- оцінки знання матеріальної частини зброї,
- прийомів та правил стрільби,
- знання мір безпеки
- виконання нормативів з вогневої підготовки,
- практичне виконання вправ стрільб, що відповідає умовам та критеріям оцінювання вогневої підготовки,
визначених положенням Курсу стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорони в ДПСУ,
затвердженого наказом МВС України № 367 від 10 травня 2016 року.

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Оцінювання знань при поточному контролі здійснюється за чотирьохбальною шкалою (5, 4, 3, 2). Зміст критеріїв оцінювання та
форма поточного контролю з кожного заняття навчальної дисципліни визначаються кафедрою з урахуванням особливостей дисциплін і
обов’язково відображаються у відповідних методичних матеріалах.
Загальну оцінку за аудиторну, самостійну (індивідуальну) роботу необхідно вираховувати як середньоарифметичну з поточних
оцінок, шляхом ділення суми оцінок (5,4,3,2), на кількість оцінок отриманих протягом модуля (семестру, періоду вивчення дисципліни), яка
визначена робочою програмою навчальної дисципліни. Для розрахунку, кількість поточних оцінок повинна бути не менше чотирьох, для
заочної форми навчання – не менше двох.
Середньоарифметична оцінка з поточних оцінок складається з оцінок за аудиторну та індивідуальну роботи і проставляється окремою
графою в журналі обліку навчальних занять навчальної групи з округленням до 0,01 після останнього заняття з модуля, дисципліни,
семестру. За матеріалами пропущених занять, під час яких здійснювалось обов’язкове оцінювання, курсант (слухач, студент) зобов’язаний
відзвітувати до модульного контролю. За кожне пропущене заняття або відсутність оцінки на занятті, під час якого здійснювалось
обов’язкове оцінювання, при обчисленні середньоарифметичної оцінки з поточних оцінок рахується «0» балів.
Сумарна кількість балів за модуль є сумою від середньоарифметичної поточних оцінок, помноженої на ваговий коефіцієнт 0,8, та
оцінки за модульний контроль, помноженої на 0,2. У відповідності до набраної сумарної кількості балів, оцінка за модуль визначається за
національною шкалою, 100-бальноюшкалою і шкалою ЄКТС за допомогою «Таблиці відповідності шкал оцінювання» (таблиця 1) та
«Шкали переведення національної системи і системи ЄКТС в 100-бальну систему» наведеної в додатку 2 «Положення про систему
поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії Державної прикордонної
служби України ім. Б. Хмельницького».

Курсант (слухач, студент), який отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудиторну роботу менше 2,0, не
відзвітував за контрольні, лабораторні роботи та визначений робочою програмою навчальної дисципліни вид індивідуальної роботи до
модульного контролю не допускається. Він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і йому
виставляється оцінка за модуль «незадовільно» за національною шкалою, 35 балів за 100 бальною шкалою і FХ за шкалою ЄКТС.
Курсантам (слухачам, студентам), які пропустили заняття, де було передбачено оцінювання, з об’єктивних причин, надається
індивідуальна консультація та можливість ліквідувати заборгованість.
СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ
Курсант (слухач, студент) допускається до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого заліку, заліку), якщо
він склав всі модулі, виконав всі види завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
Курсант (слухач, студент), який не склав хоча б одного модуля, отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудито рну
роботу менше 2,0, не відзвітував за індивідуальну роботу, не допускається до семестрового контролю.
Якщо курсант (слухач, студент) не виконав умови допуску до складання семестрового контролю з об’єктивних причин (хвороба,
відрядження тощо, і це підтверджено документально), рішенням начальника кафедри надається індивідуальна консультація та визначаються
терміни можливості ліквідувати заборгованість.
Курсанта (слухача, студента) можна звільнити від складання семестрового екзамену з виставленням оцінки «відмінно» за
національною шкалою, 90-100 балів за 100-бальною шкалою і А – за шкалою ЄКТС, у випадку, якщо середній бал за модулі
(середньоарифметична з поточних оцінок за аудиторну, індивідуальну роботу) є не нижчою 4,51 бали. При цьому курсант (слухач, студент)
виявляв активність на теоретичних і практичних заняттях, виконав всі види індивідуальних завдань, не мав поточних оцінок нижчих, ніж
«задовільно», модульні контролі не перездавались.
Таблиця відповідності шкал оцінювання
Сума кількості
балів
5.00-4.51
4.50-4.01
4.00- 3.51
3.50-3.01
3.00-2.6
2.59-2.00
1.99-0.00

Бал за 100бальною
шкалою
100-90
89-82
81-75
74-67
66-60
59-35
34-1

Національна
шкала
5
4
4
3
3
2
2

Оцінка
ЄКТС
А
B
C
D
E
FX
F

ОЦІНЮВАННЯ
Поточне
рубіжне
та
підсумкове
оцінювання
здійснюється
відповідно
до
положення
https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
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 ро бочої
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

