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ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра вогневої та тактико-спеціальної підготовки факультету безпеки державного кордону

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БДКб 16.1 «ТАКТИКО-ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА»
ОПП «Безпека державного кордону»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність: 252 Безпека державного кордону
Кваліфікація: бакалавр безпеки державного кордону
Професійна кваліфікація: офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «ТАКТИКО-ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА» є вибірковою для вивчення ОПП «Безпека державного кордону».
Вивчається курсантами протягом 8-го семестру на кафедрі вогневої та тактико-спеціальної підготовки факультету безпеки державного
кордону.
Мета вивчення навчальної дисципліни.
Відповідно до особливостей оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби, у тому числі типу «С» згідно наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 311 «Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби
Державної прикордонної служби України» підготовка за програмою «Тактико – вогнева підготовка (ТВП)» спрямована на формування
знань та вмінь до виконання завдань у тому числі за специфікою оперативно-службової діяльності відділів типу «С» - які, призначені для
виконання завдань з охорони державного кордону України, здійснення прикордонного контролю, проведення заходів з пошуку та
затримання правопорушників, локалізації нестандартних (кризових) ситуацій, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким
законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби, та виконання інших завдань, покладених на
Держприкордонслужбу. Окрім основних завдань відділу прикордонної служби що визначено вище зазначеним наказом, програма
зосереджується саме на п.1 розділу 2:
п.п.4) у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, правоохоронних органів припиняє збройні конфлікти та інші провокації на державному кордоні України,
бере участь у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або груп держав;
п.п.5) самостійно та у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Збройних Сил України, правоохоронних органів бере участь
у боротьбі з тероризмом;
п.п.6) бере участь у проведенні прикордонних (спільних) операцій, здійснює спеціальні дії щодо пошуку порушників законодавства
України з прикордонних питань;
п.п.9) здійснює охорону, супроводження та тримання затриманих осіб у спеціальних приміщеннях;
п.п.11) запобігає виникненню прикордонних конфліктів та інцидентів на державному кордоні України;
п.п.19) організовує та здійснює заходи, спрямовані на підтримання особового складу, озброєння та техніки в постійній готовності до
виконання раптово виникаючих завдань;
п.п.24) бере участь у заходах щодо забезпечення державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України
та посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;
п.п.25) в окремих випадках залучається до заходів особистої охорони (фізичного захисту) військовослужбовців і працівників
Держприкордонслужби, а також їхніх близьких родичів;
п.п.26) застосовує зброю, спеціальні засоби та заходи фізичного впливу у випадках, визначених законодавством України;
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; правила та процедуру застосування зброї та спеціальних засобів активної дії на фоні відповідної
тактики, згідно чинного законодавства та відомчих інструкцій; стандарти операційних процедур із застосуванням зброї відповідно тактики
спеціальних дій в оперативно-службовій діяльності структурних підрозділів (відділення або група інспекторів прикордонної служби,
дільничних інспекторів прикордонної служби) відділів прикордонної служби у тому числі типу «С».
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 за розділом службово-прикладної вогневої підготовки (пістолет,
автомат, снайперська гвинтівка, ручний кулемет); практично використовувати різні способи забезпечення безпеки у вогневому зіткненні при
виконанні повсякденних обов'язків складу мобільних сил; 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 мобільних сил (підрозділу, групи і
самостійно); застосовувати прийоми силового затримання під загрозою зброї або із застосуванням зброї до порушників законодавства на
фоні тактики застосування мобільних сил (мобільна група (патруль), розвідувально-пошукова група, забезпечення оперативного реагування
на зміни в обстановці черговими силами у складі чергової мобільної групи, у застосуванні мобільних сил у пунктах пропуску через
державний кордон, у застосуванні мобільних сил для супроводження осіб затриманих органами Державної прикордонної служби України, у
застосуванні мобільних сил для реалізації отриманої випереджувальної інформації, силового забезпечення проведення спеціальних,
оперативно-розшукових заходів із запобігання і припинення діяльності організованих злочинних угруповань, проведення спеціальних дій із
захоплення правопорушників, а також дій з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій, а також при участі в антитерористичних заходах
в зоні відповідальності; застосувати спеціальні засоби з урахуванням міжнародного законодавства та законодавства України для:
 захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
 припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;
 відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі
захоплення;
 затримання і доставки у підрозділ або інше службове приміщення Державної прикордонної служби України осіб, які вчинили
правопорушення, а також для конвоювання і утримання осіб, затриманих і взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять
опір прикордонникам або якщо є підстави вважати, що вони можуть учинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;
 припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також дій, які
паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров'я людей;
 припинення опору прикордонникам та іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони
громадського порядку і боротьби зі злочинністю;
 звільнення заручників;
-виконуючи завдання з охорони державного кордону України, застосовувати зброю з урахуванням міжнародного
законодавства та законодавства України для:
 відбиття збройного нападу або вторгнення на територію України озброєних військових формувань або злочинних груп;

 припинення збройних провокацій, а також для відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України;
 захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників;
 відбиття нападу на прикордонника або членів його сім'ї, якщо їх життю і здоров'ю загрожує небезпека;
 відбиття нападу на об'єкти, приміщення та прикордонні наряди Державної прикордонної служби, а також їх звільнення у разі
захоплення;
 затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;
 затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю прикордоннику;
 зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює явну загрозу здоров'ю чи життю
громадян або прикордоннику;
 подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
 знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або прикордонника;
з дотриманням безпеки діяти в будь-яких нестандартних ситуаціях, що можуть виникнути у ході оперативно-службової
діяльності;
ознайомитись: з новітніми зразками зброї і спецзасобів 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 спеціальних підрозділів правоохоронних органів 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
Індивідуальна робота зі зброєю

120

40

36

4

40

40

40

+

Усього за
дисципліну

120

40

36

4

40

40

40

+

Диференційований залік
(комплексний)

Усього

Разом за 4
Курс

Екзамен

підсумковий контроль

+

Самостійна робота

комплексне практичне заняття

40

групові вправи

40

семінари

40

практичні заняття

4

групові заняття

36

лекції

Усього аудиторних занять

40

Семестр

120

Курс

Загальна

Кількість кредитів ECTS

Аудиторна робота

7
4

8

4

Основні методи навчання: МН 1.1; МН 1.2; МН 1.3; МН 1.4; МН1.5; МН 2.2; МН3.2; МН3.3.
Основні методи контролю навчальних досягнень: : МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 1.5; МК 1.6; МК 2.1; МК 2.4; МК 2.8; МК 2.9;
МК 2.10; МК 3.1; МК 3.2; МК 3.4; МК 3.5; МК 4.1; МК 4.2; МК 4.3; МК 4.5.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-6
ФК-9

Здатність працювати в команді.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
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.

Шифр

РЕЗУЛЬТАТИ

Шифр

ПРН-21

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

Компетентність

ПРОГРАМНІ
КУРСАНТАМИ

ПРН-9

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

НАВЧАННЯ,

Компетентність

МЕТОДИ

Методи контролю

НАВЧАННЯ

ТА

Методи навчання

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

ЇХ

ДОСЯГНЕННЯ

Оцінювання

Організовувати професійну підготовку персоналу, МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4; МК1.1; МК1.2; МК1.3;
підготовку прикордонних нарядів й підрозділів до МН1.5; МН 2.2; МН3.2; МК3.2;
МК4.1; МК4.3.
виконання завдань за призначенням у різних умовах. МН3.3.
Упевнено
підрозділу;

застосовувати

штатне

озброєння МН 1.1; МН 1.2; МН 1.3; МК 1.1; МК 1.2; МК 1.3; МК 1.5; МК
МН1.5; МН 2.2; МН3.2; 1.6; МК 2.1; МК 2.4; МК 2.8; МК 2.9;
МН3.3.
МК 2.10; МК 3.1; МК 3.2; МК 3.4; МК

Шифр

Компетентність

Методи навчання

Оцінювання
3.5; МК 4.1; МК 4.2; МК 4.3; МК 4.5.

ПРН-23

Упевнено виконувати прийоми зі зброєю та вогневі
завдання зі стрілецької зброї.

МН 1.1; МН 1.2; МН 1.3; МН МК1.1; МК1.2;
1.4; МН1.5; МН 2.2; МН3.2; МК3.1; МК 3.2;
МН3.3.
МК4.1; МК 4.3.

ПРН-24

Застосовувати
психомоторні
навички
та МН 1.1; МН 1.2; МН 1.4; МК1.1; МК1.2; МК1.3;
послідовність групових дій у складі прикордонних МН1.5; МН 2.2; МН3.2; МК3.2;
МН3.3.
МК4.1; МК4.3.
нарядів і підрозділів, обслуг групової зброї.

План проходження навчальної дисципліни

№
теми

Найменування тем
(змістовного модуля)

1

2

1

2

3

4

Запланована кількість аудиторного навантаження – 40 годин
Номери, вид занять та кількість годин
Кіль
кість
1
2
3
4
5
6
7
8
годин

Тактико-вогнева підготовка
підрозділів ДПСУ
Бойова експлуатація та безпечні
навики поводження зі зброєю у
складі (групи посилення) – групова
безпека
Стрілецькі тренування виконання
службово-прикладних вправ стрільб у
складі малих груп прикордонного
наряду
Стрілецькі тренування виконання
службово-прикладних вправ стрільб у
складі груп охорони (посилення)

3

4

4

КПЗ
2

30

КПЗ
2

2

КПЗ
2

5

6

7

8

9

10

11

Номери тем,
Кіль
занять та
Місяці
кість
кількість
9
годин
годин
12
13
14
15

КПЗ
2
КПЗ КПЗ КПЗ КПЗ КПЗ КПЗ КПЗ КПЗ
2
4
4
4
4
4
4
2

1

2/1КПз(2);
2/2КПз(2);

4

2

3/1КПз(2);
3/2КПз(2);
3/3КПз(4);

8

3

4

3/4КПз(4);
3/5КПз(4);
3/6КПз(4);
3/7КПз(4);
3/8КПз(4);
3/9КПз(2);
4/1КПз(2);

16

12

прикордонного наряду
Диференційний залік (комплексний з
ТСП)
Всього

ДзК (4)
4

ДзК4

40

Умовні скорочення:
Лекція – Л; Комплексне практичне заняття – КПЗ; Диференційний залік (комплексний) – ДзК.

Всього

40

Тематичний план
№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин
1
2
3
4

Найменування теми і навчальні питання

Література

5

6

4 курс

1
Самостійна
робота

- (6)
2

Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

2

2

4 (8)
1

Комплексне
практичне заняття

2

8 семестр
Модуль №1. Службово-прикладна вогнева підготовка в ході
застосування спеціальної тактики силового затримання – групова
безпека.
Тактико-вогнева підготовка підрозділів ДПСУ
Самостійне вивчення матеріалу: Вступ до тактико-вогневого курсу
підготовки прикордонних підрозділів ДПСУ
1. Огляд програми навчання.
2. Критерії оцінювання.
3. Відео-огляд тактико-вогневого курсу підготовки підрозділів ДПСУ.
Самостійне вивчення матеріалу: Наказ Міністра внутрішніх справ
України № 367 затверджений 10 травня 2016 року «КУРС СТРІЛЬБ зі
стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорони в
Державній прикордонній службі України».
1. Розділ I. Загальні положення
2. Розділ II. Організація та проведення стрільб.
Самостійне вивчення матеріалу: Наказ Міністра внутрішніх справ
України № 367 затверджений 10 травня 2016 року «КУРС СТРІЛЬБ зі
стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорони в
Державній прикордонній службі України».
1. ВИМОГИ безпеки під час проведення стрільб. Додаток 6 до Курсу
стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської
охорони в Державній прикордонній службі України (пункт 4
розділу ІІ).
Бойова експлуатація та безпечні навики поводження зі зброєю у
складі (групи посилення) – групова безпека.
Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Безпека поводження зі зброєю у швидкоплинному силовому

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин
КПЗ№1
з ТСП
(т1/2 ТСП)
«Тир»

Самостійна
робота

Робота зі зброєю

2

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№2
з ТСП
(т2/1 ТСП)
«Мультимедійний
тир»

2

2

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

зіткненні. Прийоми «Безпека поводження зі зброєю»:
 Практика застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю.
Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 1СПВ - №1 ТПН з пістолета Тест-допуск Вправа Б (з
б/стрільбою);
 1СПВС - №1 ТПН з пістолета Тест-допуск Вправа В (з
б/стрільбою).
3. Підготовка зброї до стрільби, виконання нормативів №7, №8 у
неповному розбиранні та її збиранні після неповного розбирання.
Самостійне вивчення матеріалу: Наказ Міністра внутрішніх справ
України № 367 затверджений 10 травня 2016 року «КУРС СТРІЛЬБ зі
стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорони в
Державній прикордонній службі України»
1. Розділ III. Оцінка вогневої підготовки.
2. Розділ IV. Порядок виконання та умови вправ стрільб зі стрілецької
зброї
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Бойова експлуатація та безпечні навики поводження зі зброєю у
складі прикордонного наряду (групи посилення) – групова безпека.
1. Безпека поводження зі зброєю у швидкоплинному силовому
зіткненні. Прийоми «Безпека поводження зі зброєю»:
 Практика застосування прийомів безпеки поводження зі
зброєю. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск:
Вправа А– «Безпека поводження зі зброєю».
2. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика

[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Самостійне
робота

Робота зі зброєю

2

2

3
20 (28)
1

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№3
з ТСП
(т2/2ТСП)
Стрільбище

2

Найменування теми і навчальні питання
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
Зворотній обстріл пінболом під час бойової стрільби на фоні
відходу з лінії вогню в мультимедійному тирі:
 1СПВС - №1 ТПН з пістолета Тест-допуск Вправа Б (з
б/стрільбою);
 1СПВС - №1 ТПН з пістолета Тест-допуск Вправа В(з
б/стрільбою);
 35 БВНС - контрольована стрільба з пістолета в ході раптово
виниклих завдань (виконується в мультимедійному тирі
пістолетом для відстрілу гумових куль несмертельної дії).
Самостійне вивчення матеріалу: Наказ Міністра внутрішніх справ
України № 367 затверджений 10 травня 2016 року «КУРС СТРІЛЬБ зі
стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорони в
Державній прикордонній службі України»
1. Розділ Х. Організація та проведення тактичного навчання з
бойовою стрільбою, виконання вправ бойових стрільб.
2. Розділ IХ. Організація та проведення службово-прикладної
підготовки.
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

Стрілецькі тренування виконання службово-прикладних вправ
стрільб у складі малих груп прикордонного наряду.
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП
«Силове затримання прикордонним нарядом «ПРИКОРДОННИЙ
ПАТРУЛЬ» на пересічній і лісистій місцевості із застосуванням зброї
на фоні тактики прикордонної служби».
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин
«Раково»

Самостійна
робота

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №2
ТПН з автомата (без стрільби) –практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання прикордонним нарядом
«ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на пересічній і лісистій місцевості
із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №3
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання прикордонним нарядом
«ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на пересічній і лісистій місцевості
із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
4. Практичне виконання 1СПВС - №2 ТПН з автомата – практичні дії
в складній оперативній обстановці у складі прикордонного наряду»
за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання прикордонним нарядом
«ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на пересічній і лісистій місцевості
із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
5. Практичне виконання 1СПВС - №3 ТПН з пістолета – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду» за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд в ході силового затримання прикордонним
нарядом «ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на пересічній і лісистій
місцевості із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
Самостійне вивчення матеріалу: Способи силового затримання
прикордонним нарядом «ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на
пересічній і лісистій місцевості зі зброєю фоні тактики прикордонної

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Робота зі зброєю

Робота зі зброєю

2

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№4
з ТСП
(т2/3 ТСП)
Стрільбище
«Раково»

2

2

2

Найменування теми і навчальні питання
служби».
1. Тактика
силового
затримання
прикордонним
нарядом
«ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на пересічній і лісистій місцевості
зі зброєю на фоні тактики прикордонної служби».
2. Прийоми силового затримання у складі 2х прикордонників.
Самостійне тренування: Застосування прийомів силового затримання
під загрозою своєї зброї або зброї напарника.
1. Службово-прикладна вправа (в холосту) - «Силове затримання
прикордонним нарядом «ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на
пересічній і лісистій місцевості під загрозою зброї на фоні тактики
прикордонної служби»
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП
«Силове затримання під час контролю транспортних засобів
громадян із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №4
ТПН з автомата (без стрільби) –практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання під час контролю транспортних
засобів громадян із застосуванням зброї на фоні тактики
прикордонної служби».
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №5

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Самостійна
робота

Робота зі зброєю

Робота зі зброєю

2

2

2

Найменування теми і навчальні питання
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання під час контролю транспортних
засобів громадян із застосуванням зброї на фоні тактики
прикордонної служби».
4. Практичне виконання 1СПВС - №4 ТПН з автомата – практичні дії
в складній оперативній обстановці у складі прикордонного наряду»
за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання під час контролю транспортних
засобів громадян із застосуванням зброї на фоні тактики
прикордонної служби».
5. Практичне виконання 1СПВС - №5 ТПН з пістолета – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду» за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд в ході силового затримання під час контролю
транспортних засобів громадян із застосуванням зброї на фоні
тактики прикордонної служби».
Самостійне вивчення матеріалу: Способи силового затримання під час
контролю транспортних засобів громадян зі зброєю на фоні тактики
прикордонної служби.
1. Тактика
силового
затримання
прикордонним
нарядом
«ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» під час контролю транспортних
засобів громадян зі зброєю на фоні тактики прикордонної служби.
2. Прийоми силового затримання у складі 2х прикордонників.
Самостійне тренування: Силове затримання під час контролю
транспортних засобів громадян
1. Службово-прикладна вправа (в холосту) - «Силове затримання під
час контролю транспортних засобів громадян під загрозою
застосування зброї на фоні тактики прикордонної служби»
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]
[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

3

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№5
з ТСП
(т2/4 ТСП)
Стрільбище
«Раково»

4

Найменування теми і навчальні питання
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП
«Силове затримання під час затримання у будівлі (приміщенні) із
застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №6
ТПН з автомата (без стрільби) –практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання у будівлі (приміщенні) із
застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №7
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання у будівлі (приміщенні) із
застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
4. Практичне виконання 2СПВС - №6 ТПН з автомата – практичні дії
в складній оперативній обстановці у складі прикордонного наряду»
за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання у будівлі (приміщенні) із
застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
5. Практичне виконання 1СПВС - №7 ТПН з пістолета – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду» за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд в ході силового затримання у будівлі
(приміщенні) із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
Найменування теми і навчальні питання
теми заняття занять, завдань
годин
Самостійна
2
Самостійне вивчення матеріалу: Способи силового затримання під час
робота
затримання у будівлі (приміщенні) зі зброєю на фоні тактики
прикордонної служби.
1. Тактика
силового
затримання
прикордонним
нарядом
«ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» під час затримання у будівлі
(приміщенні) зі зброєю на фоні тактики прикордонної служби.
2. Прийоми силового затримання у складі 2х прикордонників..
Робота зі зброєю
2
Самостійне тренування: Силове затримання під час затримання у
будівлі (приміщенні) зі зброєю на фоні тактики прикордонної служби
1. Службово-прикладна вправа (в холосту) - «Силове затримання під
час затримання у будівлі (приміщенні) зі зброєю на фоні тактики
прикордонної служби»
Робота зі зброєю
2
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
4
Комплексне
4
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП
практичне заняття
«Силове затримання під час затримання на різних об'єктах
КПЗ№6
транспорту із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
з ТСП (т3/1 ТСП)
служби».
Стрільбище
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
«Раково»
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю». Підготовчий
стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №8
ТПН з автомата (без стрільби) –практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання на різних об'єктах транспорту із
застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №9

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

2

Робота зі зброєю

2

Найменування теми і навчальні питання
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання на різних об'єктах транспорту із
застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
4. Практичне виконання 2СПВС - №8 ТПН з автомата – практичні дії
в складній оперативній обстановці у складі прикордонного наряду»
за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд в ході силового затримання на різних об'єктах транспорту із
застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної служби».
5. Практичне виконання 1СПВС - №9 ТПН з пістолета – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду» за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд в ході силового затримання на різних об'єктах
транспорту із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
Модульний контроль №1
Самостійне вивчення матеріалу: Силове затримання зі зброєю у будівлі
(приміщенні) та на об'єктах транспорту.
1. Особливості фізичного затримання (ліквідації) озброєних
злочинців у будівлі (приміщенні).
2. Особливості фізичного затриманні (ліквідації) озброєних злочинців
на об'єктах транспорту.
Самостійне вивчення матеріалу: Способи силового затримання під час
затримання зі зброєю на різних об'єктах транспорту на фоні тактики
прикордонної служби.
1. Тактика
силового
затримання
прикордонним
нарядом
«ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» під час затримання зі зброєю на
різних об'єктах транспорту на фоні тактики прикордонної служби.
2. Прийоми силового затримання у складі 2х прикордонників.
Самостійне тренування: Силове затримання зі зброєю у будівлі
(приміщенні) та на об'єктах транспорту.
1. Службово-прикладна вправа (в холосту) - «Силове затримання зі

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин
Робота зі зброєю

Робота зі зброєю

3

2

2

16 (22)
5

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№7
з ТСП (т4/1 ТСП)
Стрільбище
«Раково»

4

Найменування теми і навчальні питання
зброєю під час затримання у будівлі (приміщенні) рої на фоні
тактики прикордонної служби»
Самостійне тренування: Силове затримання зі зброєю у будівлі
(приміщенні) та на об'єктах транспорту.
1. Службово-прикладна вправа (в холосту) - «Силове затримання зі
зброєю під час затримання на об'єктах транспорту на фоні тактики
прикордонної служби»
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Модуль №2 – Службово-прикладна вогнева підготовка в ході
застосування спеціальної тактики малих груп.
Стрілецькі тренування виконання службово-прикладних вправ
стрільб у складі малих груп прикордонного наряду
Практичні дії в управлінні діями складу прикордонного наряду за
тематикою ТСП в ході затримання невідомої особи в районі несення
служби: «Управління діями прикордонного наряду в ході відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд (групу посилення) в ході
затримання невідомої особи в районі несення служби».
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №10
ТПН з автомата (без стрільби) – «Практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП: : «Управління діями прикордонного наряду в
ході відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд (групу
посилення) в ході затримання невідомої особи в районі несення
служби».

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Самостійна
робота

Робота зі зброєю

3

2

Найменування теми і навчальні питання
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №11
ТПН з пістолета (без стрільби) – «Практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду за
тематикою ТСП «Управління діями прикордонного наряду в
ході відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд (групу
посилення) в ході затримання невідомої особи в районі несення
служби».
4. Практичне виконання 2СПВС - №10 ТПН з автомата – «Практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП «Управління діями прикордонного
наряду в ході відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд (групу посилення) в ході затримання невідомої особи в
районі несення служби».
5. Практичне виконання 1СПВС - №11 ТПН з пістолета
–
«Практичні дії в складній оперативній обстановці у складі
прикордонного наряду за тематикою ТСП «Управління діями
прикордонного наряду в ході відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд (групу посилення) в ході затримання
невідомої особи в районі несення служби».
Самостійне вивчення матеріалу: Лідерські компетенції
Командирська навичка №3: Формулювання попереднього наказу і плану
дій. Розробка схеми дій до п.п.3 і 4 тренування.
1. Попередній наказ…
2. Доповнюючий наказ…
3. План виконання завдання …
4. Параграф 1-6 ситуація – задача – виконання – постачання і
підтримка – управління та зв'язок – тренування…
5. Координаційні інструкції…
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
Найменування теми і навчальні питання
теми заняття занять, завдань
годин
6
Комплексне
4
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП
практичне заняття
«Управління прикордонним нарядом (групою посилення) в ході
КПЗ№8
відбиття
вогневого
нападу
при
силовому
затриманні
з ТСП. (т4/1 ТСП)
правопорушника».
Стрільбище
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
«Раково»
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №12
ТПН з автомата (без стрільби) – практичні дії у складі
прикордонного наряду за тематикою ТСП «Управління
прикордонним нарядом (групою посилення) в ході відбиття
вогневого нападу при силовому затриманні правопорушника».
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №13
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії у складі
прикордонного наряду за тематикою ТСП «Управління
прикордонним нарядом (групою посилення) в ході відбиття
вогневого нападу при силовому затриманні правопорушника».
4. Практичне виконання 2СПВС - №12 ТПН з автомата – практичні у
складі прикордонного наряду за тематикою ТСП «Управління
прикордонним нарядом (групою посилення) в ході відбиття
вогневого нападу при силовому затриманні правопорушника».
5. Практичне виконання 1СПВС - №13 ТПН з пістолета – практичні
дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП «Управління
прикордонним нарядом (групою посилення) в ході відбиття
вогневого нападу при силовому затриманні правопорушника».
Самостійна
3
Самостійне вивчення матеріалу: Лідерські компетенції
робота
Командирська навичка №3: Формулювання попереднього наказу і плану
дій. Розробка схеми дій до п.п.3 і 4 тренування.
1. Попередній наказ…
2. Доповнюючий наказ…
3. План виконання завдання …

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Робота зі зброєю

7

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№9
з ТСП
(т5/1 ТСП)
Стрільбище
«Раково»

2

4

Найменування теми і навчальні питання
4. Параграф 1-6 ситуація – задача – виконання – постачання і
підтримка – управління та зв'язок – тренування…
5. Координаційні інструкції…
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою
«Відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд (групу
посилення) в ході висунення в район несення служби (під час
патрулювання) – контр засадні дії».
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправ ЕБП 3-6:
 Елемент бойової підготовки TBD № 2 Практика: Методи
здійснення маршу (Похідні і бойові порядки груп (дозорів, техніка
пересування "ПОХІДНА"/"ПОХІДНА З ПРИКРИТТЯМ"/"ПРОРИВ
З ПРИКРИТТЯМ", інші техніка пересування):
 Елемент бойової підготовки TBD № 3 Практика: Атакуючі бойові
порядки (КОЛОНА на лісистій і густо зарослій місцевості, КЛИН,
РОМБ);
 Елемент бойової підготовки TBD № 4 Практика: Проходження
зон небезпеки (ЛІНІЙНІ ЗОНИ НЕБЕЗПЕКИ - метод «шевроном
до дороги», ВІДКРИТІ ЗОНИ НЕБЕЗПЕКИ - метод «Сердечка»,
метод «Обходу»);
 Елемент бойової підготовки TBD № 5 Практика: Вихід з засідки
(БЛИЖНЯ ЗАСІДКА - рух і маневри, ДАЛЬНЯ ЗАСІДКА - рух і
маневри).
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №14

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Самостійна
робота

Робота зі зброєю

2

2

Найменування теми і навчальні питання
ТПН з автомата (без стрільби) –практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд (групу посилення) в ході висунення в район несення служби
(під час патрулювання) – контр засадні дії».
4. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №15
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на прикордонний
наряд (групу посилення) в ході висунення в район несення служби
(під час патрулювання) – контр засадні дії».
5. Практичне виконання 2СПВС - №14 ТПН з автомата – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду» за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд (групу посилення) в ході висунення в район
несення служби (під час патрулювання) – контр засадні дії».
6. Практичне виконання 1СПВС - №15 ТПН з пістолета – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду» за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд (групу посилення) в ході висунення в район
несення служби (під час патрулювання) – контр засадні дії».
Самостійне вивчення матеріалу: Лідерські компетенції
Командирська навичка №3: Формулювання попереднього наказу і плану
дій. Розробка схеми дій до п.п.3 і 4 тренування.
1. Попередній наказ…
2. Доповнюючий наказ…
3. План виконання завдання …
4. Параграф 1-6 ситуація – задача – виконання – постачання і
підтримка – управління та зв'язок – тренування…
5. Координаційні інструкції…
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

8

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№10
з ТСП
(т5/2 ТСП)
Стрільбище
«Раково»

4

Найменування теми і навчальні питання
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП 1
«Відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд (групу
посилення) в ході відпочинку у тимчасовому місці перебування
(короткочасної зупинки)».
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправ ЕБП 6-10:
 Елемент бойової підготовки TBD № 6 Практика: Короткочасна
зупинка/оцінка ситуації;
 Елемент бойової підготовки TBD № 7 Практика: Встановлення
проміжного збірного пункту (Передовий збірний пункт (ПЗП),
вимоги до ПЗП, метод “Колеса”, метод “Трикутника”, метод
“Зайняття з ходу”, пріоритетні задачі у ПЗП);
 Елемент бойової підготовки TBD № 8 Практика: Створення
патрульної бази (Поняття патрульної бази (ПБ), метод «колесо
воза», метод «Трикутника», тактика «Зайняти з ходу»,
пріоритети роботи в ПБ у тривалих виходах);
 Елемент бойової підготовки TBD № 9 Практика: Створення
прихованої позиції (Прихована позиція, метод «Спина до спини»,
метод «Зірки»);
 Елемент бойової підготовки TBD № 10 Практика: Встановлення
лінії оборони (Оборона передової позиції, особливості обладнання
оборонних позицій, пріоритети ведення дій на передньому фланзі
оборони).
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №16
ТПН з автомата (без стрільби) – практичні у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд (групу посилення) в ході відпочинку у

Література

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Самостійна
робота

Робота зі зброєю

9

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№11

2

2

2

Найменування теми і навчальні питання
тимчасовому місці перебування (короткочасної зупинки)».
4. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №17
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП «Відбиття вогневого нападу на
прикордонний наряд (групу посилення) в ході відпочинку у
тимчасовому місці перебування (короткочасної зупинки)».
5. Практичне виконання 2СПВС - №16 ТПН з автомата – практичні у
складі прикордонного наряду за тематикою ТСП «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд (групу посилення) в ході
відпочинку у тимчасовому місці перебування (короткочасної
зупинки)».
6. Практичне виконання 1СПВС - №17 ТПН з пістолета практичні у
складі прикордонного наряду за тематикою ТСП «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд (групу посилення) в ході
відпочинку у тимчасовому місці перебування (короткочасної
зупинки)».
Самостійне вивчення матеріалу: Лідерські компетенції
Командирська навичка №3: Формулювання попереднього наказу і плану
дій. Розробка схеми дій до п.п.3 і 4 тренування.
1. Попередній наказ…
2. Доповнюючий наказ…
3. План виконання завдання …
4. Параграф 1-6 ситуація – задача – виконання – постачання і
підтримка – управління та зв'язок – тренування…
5. Координаційні інструкції…
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП
«Наліт на об’єкт (з метою знищення/отримання розвідувальної
інформації)» у складі прикордонного наряду в ході проведення

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]
[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
Найменування теми і навчальні питання
теми заняття занять, завдань
годин
з ТСП
спеціального заходу (операції).
(т5/3 ТСП)
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
Стрільбище
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
«Раково»
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправ ЕБП 11-14:
 Елемент бойової підготовки TBD № 11 Практика: Розвідка
(пошук) (Об’єктна розвідка, метод єдиної команди метод
«Годинника», метод подвійної команди, поширення інформації,
зональна розвідка, метод «Метелика»);
 Елемент бойової підготовки TBD № 12 Практика: Засідка
(БЛИЖНЯ ЗАСІДКА, особливості ближньої засідки, послідовність
дій – «Лінійний метод», дії в зоні виконання заходу (спецзаходу),
перегрупування, ДЯЛЬНЯ ЗАСІДКА, особливості дальніх засідок,
послідовність дій – «L»-подібний метод, порядок дій для
досягнення цілей, перегрупування та реорганізація);
 Елемент бойової підготовки TBD № 13 Практика: Набіг (Фізична
активність, елементи виконання набігу, послідовність дій, дії
щодо об’єкту);
 Елемент бойової підготовки TBD № 14 Практика: Атака
(Підготовлена атака в порівнянні з атакою з ходу, атака з ходу,
дії для досягнення мети атаки, підготовлена атака з визначеними
цілями, порядок дій спрямованих на досягнення мети атаки,
штурмовий підрозділ (штурмові заходи), зачистка об'єкта атаки).
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №18
ТПН з автомата (без стрільби) –практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду за
тематикою ТСП «Наліт на об’єкт (з метою знищення/отримання
розвідувальної інформації)» у складі прикордонного наряду в ході
проведення спеціального заходу (операції).
4. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №19
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії в складній

Література

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Самостійна
робота

Робота зі зброєю

2

2

Найменування теми і навчальні питання
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду за
тематикою ТСП «Наліт на об’єкт (з метою знищення/отримання
розвідувальної інформації)» у складі прикордонного наряду в ході
проведення спеціального заходу (операції).
5. Практичне виконання 2СПВС - №18 ТПН з автомата – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП «Наліт на об’єкт (з метою
знищення/отримання розвідувальної інформації)» у складі
прикордонного наряду в ході проведення спеціального заходу
(операції).
6. Практичне виконання 1СПВС - №19 ТПН з пістолета – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП «Наліт на об’єкт (з метою
знищення/отримання розвідувальної інформації)» у складі
прикордонного наряду в ході проведення спеціального заходу
(операції).
Модульний контроль №2.
Самостійне вивчення матеріалу: Лідерські компетенції
Командирська навичка №3: Формулювання попереднього наказу і плану
дій. Розробка схеми дій до п.п.3 і 4 тренування.
1. Попередній наказ…
2. Доповнюючий наказ…
3. План виконання завдання …
4. Параграф 1-6 ситуація – задача – виконання – постачання і
підтримка – управління та зв'язок – тренування…
5. Координаційні інструкції…
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Модуль №3. Службово-прикладна вогнева підготовка в ході
застосування спеціальної тактики охорони (посилення).

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин
4

2 (4)
1

Комплексне
практичне заняття
КПЗ№12
з ТСП
(т6/1 ТСП)
Стрільбище
«Раково»

Самостійна
робота

2

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

Стрілецькі тренування виконання службово-прикладних вправ
стрільб у складі груп охорони (посилення) прикордонного наряду.
Практичні дії у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП
«Відбиття вогневого нападу при охороні та супроводі вантажів ДПСУ
у зонах підвищеного ризику».
1. Стрілецькі тренування виконання вправ стрільб: «Практика
застосування прийомів безпеки поводження зі зброєю».
Підготовчий стрілецький комплекс для пістолета та автомата:
 Тест-допуск Вправа А (в холосту);
 Тест-допуск Вправа В(з б/стрільбою).
2. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 2СПВ - №20
ТПН з автомата (без стрільби) – практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду за
тематикою ТСП: «Відбиття вогневого нападу при охороні та
супроводі вантажів ДПСУ у зонах підвищеного ризику».
3. Тренування у виконанні підготовчої вправи стрільб до 1СПВ - №21
ТПН з пістолета (без стрільби) – практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду за
тематикою ТСП: «Відбиття вогневого нападу при охороні та
супроводі вантажів ДПСУ у зонах підвищеного ризику».
4. Практичне виконання 2СПВС - №20 ТПН з автомата – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП: «Відбиття вогневого нападу при
охороні та супроводі вантажів ДПСУ у зонах підвищеного
ризику».
5. Практичне виконання 1СПВС - №21 ТПН з пістолета – практичні
дії в складній оперативній обстановці у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП: «Відбиття вогневого нападу при
охороні та супроводі вантажів ДПСУ у зонах підвищеного
ризику».
Самостійне вивчення матеріалу: Лідерські компетенції
Командирська навичка №3: Формулювання попереднього наказу і плану
дій. Розробка схеми дій до п.п.3 і 4 тренування.

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Найменування теми і навчальні питання
Попередній наказ…
Доповнюючий наказ…
План виконання завдання …
Параграф 1-6 ситуація – задача – виконання – постачання і
підтримка – управління та зв'язок – тренування…
5. Координаційні інструкції…
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А –
«Безпека поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання»
Підготовка до комплексного диференційованого заліку з ТСП:
1. Вивчення теоретичного матеріалу з питань тактико-вогневої
підготовки.
2. Тренування «в холосту» ситуативні збройові стрілецькі комплекси:
СПВС – №2 – 21ТПН з автомата «Практичні дії в складній
оперативній обстановці у складі прикордонного наряду» за
тематикою ТСП (службово-прикладних вправ стрільб на фоні
тактики дій підрозділів ДПСУ):
СПВС - №2 ТПН з автомата – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання
прикордонним нарядом «ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на пересічній і
лісистій місцевості із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
СПВС - №3 ТПН з пістолета – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання
прикордонним нарядом «ПРИКОРДОННИЙ ПАТРУЛЬ» на пересічній і
лісистій місцевості із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
СПВС - №4 ТПН з автомата – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття

Література

1.
2.
3.
4.

Робота зі зброєю

Самостійна
робота

2

6

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Найменування теми і навчальні питання
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання під
час контролю транспортних засобів громадян із застосуванням зброї на
фоні тактики прикордонної служби».
СПВС - №5 ТПН з пістолета – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання під
час контролю транспортних засобів громадян із застосуванням зброї на
фоні тактики прикордонної служби».
СПВС - №6 ТПН з автомата – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання у
будівлі (приміщенні) із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
СПВС - №7 ТПН з пістолета – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання у
будівлі (приміщенні) із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
СПВС - №8 ТПН з автомата – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання на
об'єктах транспорту із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
СПВС - №9 ТПН з пістолета – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд в ході силового затримання на
об'єктах транспорту із застосуванням зброї на фоні тактики прикордонної
служби».
СПВС - №10 ТПН з автомата – «Практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП:
«Відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд (групу посилення) в
ході затримання невідомої особи в районі несення служби»
СПВС - №11 ТПН з пістолета – «Практичні дії в складній оперативній

Література

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Найменування теми і навчальні питання
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП:
«Відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд (групу посилення) в
ході затримання невідомої особи в районі несення служби»
СПВС - №12 ТПН з автомата – практичні у складі прикордонного наряду
за тематикою ТСП: «Управління прикордонним нарядом (групю
посилення) в ході відбиття вогневого нападу при силовому затриманні
правопорушника»
СПВС - №13 ТПН з пістолета – практичні дії у складі прикордонного
наряду за тематикою ТСП: «Управління прикордонним нарядом (групю
посилення) в ході відбиття вогневого нападу при силовому затриманні
правопорушника»
СПВС - №14 ТПН з автомата – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд (групу посилення) в ході
висунення в район несення служби (під час патрулювання) – контр
засадні дії».
СПВС - №15 ТПН з пістолета – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду» за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу на прикордонний наряд (групу посилення) в ході
висунення в район несення служби (під час патрулювання) – контр
засадні дії».
СПВС - №16 ТПН з автомата – практичні у складі прикордонного наряду
за тематикою ТСП: «Відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд
(групу посилення) в ході відпочинку у тимчасовому місці перебування
(короткочасної зупинки)»
СПВС - №17 ТПН з пістолета практичні у складі прикордонного наряду
за тематикою ТСП: «Відбиття вогневого нападу на прикордонний наряд
(групу посилення) в ході відпочинку у тимчасовому місці перебування
(короткочасної зупинки)»
СПВС - №18 ТПН з автомата – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП: «Наліт на
об’єкт (з метою знищення/отримання розвідувальної інформації)» у складі
прикордонного наряду в ході проведення спеціального заходу (операції)

Література

№
№
Види навчальних Кількість
теми заняття занять, завдань
годин

Робота зі зброєю

Всього за 8й семестр
Всього за 4й курс
Усього за дисципліну

6

40 (80)
40 (80)
40 (80)

Найменування теми і навчальні питання
СПВС - №19 ТПН з пістолета – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП: «Наліт на
об’єкт (з метою знищення/отримання розвідувальної інформації)» у складі
прикордонного наряду в ході проведення спеціального заходу (операції)
СПВС - №20 ТПН з автомата – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу при охороні та супроводі вантажів ДПСУ у зонах
підвищеного ризику».
СПВС - №21 ТПН з пістолета – практичні дії в складній оперативній
обстановці у складі прикордонного наряду за тематикою ТСП: «Відбиття
вогневого нападу при охороні та
супроводі вантажів ДПСУ у зонах підвищеного ризику»
Самостійне тренування: Прийоми бойової маніпуляції зі зброєю.
1. Підготовчий стрілецький комплекс: Тест-допуск: Вправа А – «Безпека
поводження зі зброєю».
2. Підготовка зброї до стрільби – виконання нормативів №7, №8
«Неповне розбиранні та її збиранні після неповного розбирання» ПМ,
АК, РПК, ПК, СВД, РПГ7, ГП25, АГС17.

Література

[2.1.]; [2.2.];
[2.3.]; [2.4.];
[2.5.]

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
1.1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.
1.2. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 28 травня 2003року.
1.3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1409-р Про затвердження плану заходів на 2020-2022 роки
щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року,
1.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 311 «Про затвердження Положення про відділ
прикордонної служби Державної прикордонної служби України».
1.5. Наказу АДПСУ від 09.02.2021 року №12-од. «Про додаткову підготовку під час комплектування посад у відділах прикордонної
служби тип «С»».
1.6. Наказ Адміністрації ДПСУ від 30.12.2005р. №1039 «Про затвердження Тимчасової Інструкції про застосування мобільних
підрозділів».
1.7. Наказ МВСУ від 19.10.2015р. №1261 «Про затвердження Інструкції про службу прикордонних нарядів ДПСУ».
1.8. Наказ АДПСУ № 200 від 21.10.2003 «Інструкція про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і
вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного
кордону та виключної (морської) економічної зони України» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби
України.
1.9. Курс стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів морської охорни в Державній прикордонній службі України,
затверджений наказом МВС України від 10 травня 2016 року. № 367.
1.10. Бойовий статут механізованих танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України. Частина ІІІ. (взвод, відділення, екіпаж).
Затверджений наказом командувача СВ ЗСУ №238 від 25.05.16 р. (зі змінами згідно з наказами від 11.11.2017 року №564, від 19.03.2018
року №185) МО України.
1.11. ЗБІРНИК НОРМАТИВІВ з бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України. Введений у дію наказом
командуючого внутрішніми військами МВС України 29.11.02 р. № 531. МВС України — Київ: Головне управління внутрішніх
військ, — 2002. — 105с.
Базова література
2.1. ««Вогнева підготовка» Навчальний посібник МВС України// За заг. Редакцією В.Ф. Глушенко . – Вінниця: «ДТП», 1998. – 160 с..
2.2. ―НАСТАНОВА ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ СПРАВИ 7,62 - мм КУЛЕМЕТИ КАЛАШНІКОВА ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ і ПКТ
Навчально – методичний посібник,‖ Автоматизована бібліотечна система ВІТВ НТУ "ХПІ", доступний 8 квітня 2020 р.,
http://library.vitv.kh.ua/items/show/136.
2.3. ―НАСТАНОВА ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ СПРАВИ РУЧНІ ГРАНАТИ Навчально – методичний посібник,‖ Автоматизована бібліотечна
система ВІТВ НТУ "ХПІ", доступний 8 квітня 2020 р., http://library.vitv.kh.ua/items/show/193.
2.4. ―НАСТАНОВА ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ СПРАВИ 9 - мм ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ) Навчально – методичний посібник,‖
Автоматизована бібліотечна система ВІТВ НТУ "ХПІ", доступний 8 квітня 2020 р., http://library.vitv.kh.ua/items/show/192.

2.5. ―НАСТАНОВА ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ СПРАВИ 5,45-мм автомати Калашнікова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручні
кулемети Калашнікова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н), Навчально – методичний посібник ‖ Автоматизована бібліотечна
система ВІТВ НТУ "ХПІ", доступний 8 квітня 2020 р., http://library.vitv.kh.ua/items/show/183.
2.6. ―БАЛІСТИЧНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ ДАНІ 7,62-мм СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ ДРАГУНОВА (СГД), ГВИНТІВКОВОГО
ПАТРОНА Й ОПТИЧНОГО ПРИЦІЛУ ПСО-1, Навчально – методичний посібник ‖ Автоматизована бібліотечна система ВІТВ НТУ
"ХПІ", доступний 8 квітня 2020 р., http://library.vitv.kh.ua/items/show/163.
Допоміжна література
МО України, «Бойове застосування частин та підрозділів спеціального призначення», Київ, 2010.
МО України, «Підготовка військового розвідника», Київ, 2012.
І.В. Польцев, «Дії розвідників при виконанні бойових завдань», навчально-методичний посібник, Львів, 2010.
Тактика легкої піхоти для дій малих груп. Навчальний посібник, (Christopher E. Larsen Light Infantry Tactics: For Small Teams.
Крістофер Е. Ларсен,2005.
3.5.
Тактика спеціальна підготовка працівників органів внутрішніх справ України: метод. рек. / розроб.: В.О. Артем’єв,
В.В.Колєсніков; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фізичної підготовки. – Х. : ХНУВС, 2009. – 35 с.
3.6.
Тактико-спеціальна підготовка працівників ОВС України: навчальний посібник / С.М. Банах, В.Р. Булачек, І.С. Винярчук, Ю.Р.
Йосипів та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011.
3.7.
Практикум з тактичної підготовки поліцейських / [А.О. Собакарь, О.Г. Комісаров, В.Я. Покайчук та ін.]. Дніпро: ДДУВС, 2018.
3.8.
Довідник працівника Національної поліції: методичні рекомендації / колектив авторів. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Унт внутр. Справ, 2016.
3.9.
Загальна тактика. Ч. 1,2 [текст] : навч. посіб. / С. Т. Полторак, З-14 М. Д. Ткаченко, О. В. Лисенко В. П. Варакута та ін. – X. :
ХУПС, 2012. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для курсантів, курсантів та студентів вищих
навчальних закладів лист № 1/11–10172 від 02.07.2014 р.).
3.10.
Польові статути армії США (за стандартами НАТО):
FM 7-85 «Операції малих (від відділення до роти) підрозділів рейнджерів). Headquarters. Department of Army. Washington, DC, 9
June 1987 FM 7-85 RANGER UNIT OPERATIONS
FM 21-50 «Навчання Рейнджера і Дії Рейнджера» Headquarters. Department of Army. Washington, DC, 23 August Department of
Army. Washington, DC, 23 August 1962 FM 21-50 RANGER TRAINING AND RANGER_OPERATIONS
TC 25-20 «Керівництво Лідера», A Leader’s Guide to After-Action Reviews. Headquarters, Department of the Army: Washington, DC.
1993.
FM 90-10 «Бойові дії на урбанізованому ландшафті» Headquarters. Department of Army. Washington, DC, 15 August 1979 FM 90-10
MILITARY OPERATIONS ON URBANIZED TERRAIN (MOUT)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

FM 7-70 «Легка Команда Піхотного Взводу», Light Infantry Platoon/Squad. Headquarters, Department o f the Army: Washington, DC.
1986.
FM 7-8, «Піхотний Взвод і відділення / Команда». The Infantry Platoon and Squad: Infantry. Airborne. Air Assault. Ranger.
Headquarters, Department of the Army: Washington, DC. 1980.
FM 3-25.26 «Читання Карти і Сухопутна Навігація», Map Reading and Land Navigation. Headquarters, Department of the Army:
Washington, DC. 2001..
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
1. http://library.vitv.kh.ua
2. http://10.241.24.9/moodle/course/index.php?categoryid=12
МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль:
Поточний контроль здійснюється під час комплексних практичних занять з бойовою стрільбою (оцінюються теоретичні знання
отримані у ході аудиторних занять і самостійної роботи та практичні навички набуті під час практичних і індивідуальних занять).
Підсумковий контроль:
Підсумковий контроль здійснюється під час комплексного екзамену в ході ТСН з бойовою стрільбою.
Екзамен передбачає оцінювання курсанта та виставлення загальної оцінки, яка складається з оцінок:
- теоретичної та практичної професійної підготовки офіцерів відділів прикордонної служби, у тому числі типу «С» ДПСУ;
- знання основних положень нормативно-правових документів, що регламентують оперативно-службову діяльність відділів
прикордонної служби, у тому числі типу «С» ДПСУ;
- практичних навичок з організації, планування та проведення спеціальних дій в ході проведення прикордонних (спеціальних)
операцій;
- практика навичок з управління підпорядкованим особовим складом при виконанні спеціальних дій в ході проведення спеціальних
заходів.
У процесі виставлення оцінок береться до уваги рівень теоретичної підготовки та практичних навичок курсанта, вміння творчо
застосовувати теоретичні знання при відпрацюванні практичних питань, чіткість і послідовність викладення матеріалу, вміння курсанта
тактовною мовою відстоювати свою думку та практично виконувати завдання.

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 аудиторну
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

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/.
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Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, національною шкалою і шкалою ЕКТС заноситься до залікової книжки курсанта і
журналу обліку роботи академічної групи.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.

МН.1.5.

МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні
вправи, творчі вправи, усні вправи, практичні вправи,
графічні вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний,
репродуктивний,
евристичний,
дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання
через науково-дослідну роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
«ХОБО», активні види лекційних і семінарських
занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

