
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

“СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА” 

 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 1, 2 (перший, другий) 

Семестр 1, 2, 4 (перший, другий, четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Стрілецька зброя частин та підрозділів Збройних сил України 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Особисто виконувати і застосовувати вимоги Статутів Збройних Сил 

України, інших керівних документів, що регламентують 

повсякденну службову діяльність та вимагати їх виконання від 

підлеглих, виконувати стройові прийоми зі зброєю та без зброї, 

діяти особисто та в складі підрозділу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати знання бойових властивостей, будови, принципів дії 

озброєння та військової техніки, правил стрільби з неї, 

організовувати та приводити зброю до нормального бою, 

застосовувати знання щодо організації вогню та роботи командира 

щодо управління вогнем. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність готувати штатне озброєння (зброю) підрозділу до 

бойового застосування, особисто володіти прийомами та способами 

ведення влучного вогню зі штатного озброєння (зброї), управляти 

вогнем підпорядкованих і приданих підрозділів (вогневих засобів). 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Загальні основи і правила стрільби. Основи і правила стрільби. 

Матеріальна частина озброєння. Стрілецька зброя. Ручні гранати. 

Методика проведення занять. 

Навчання стрільбі зі стрілецької зброї. Вогневі тренування та 

стрільби. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

евристичний, навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Знання та навички отриманні під час проходження первинної 

військово-професійної підготовки 



 

 

Постреквізити Навчальна практика (за фахом) 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого заліку, 

якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до диференційованого заліку не допускається і повинен 

підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за 

семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, технічні засоби навчання 

(проектор), навчальна зброя, інтерактивний електронний тир 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 



 

 

 

 

 

 

Кафедра Кафедра загальновійськових дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) ШМИГОЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 

Робоче місце: ауд. №29 

Викладач(і) КРИВЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 

Робоче місце: ауд. №29 

БЕРЕЗЮК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 

Робоче місце: ауд. №29 

САЛИВОН ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача: 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-57 

E-mail: 

Робоче місце: ауд. №29 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Начальник кафедри О. ПАВЛЕНКО 
 

 

 

Розробник О. САЛИВОН 


