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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ  
В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто процес викладання вогневої підготовки в підрозділах Національної гвар-
дії України. Проведений аналіз наукових праць, який показав, що викладання вогневої підготовки з 
особовим складом Національної гвардії України в умовах війни та бойових дій, потребує розробки мето-
дичних рекомендацій для підвищення ефективності цього процесу. Автори наукової статті, враховуючи 
сучасні погляди на ведення бою, вимоги, які ставляться до підготовки офіцерів, та маючи багаторічний 
досвід щодо організації і проведення вогневої підготовки у відповідності до навчальної програми для кур-
сантів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів, у повному обсязі розкрили всі напрямки роботи 
щодо якісної теоретичної підготовки та практичного застосування стрілецької зброї і боєприпасів. 
Ключові слова: методичні рекомендації, вогнева підготовка, професійна підготовка, бойове застосування, 
військові формування, майбутні офіцери.
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METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR TEACHING FIRE TRAINING  
IN THE NATIONAL GUARDS OF UKRAINE

Summary. The article deals with the process of teaching fire training in units of the National Guard of Ukraine. 
Conducted theoretical analysis of scientific works, which showed that teaching fire training with the National 
Guard of Ukraine personnel under conditions war and fighting requires the development of methodological 
recommendations for increasing the efficiency of this process. The concept of "Fire preparation", "Methodical 
recommendations for teaching fire training". Much attention is paid to pedagogical technologies, their features 
and opportunities to use. Methodical recommendations are outlined ensure the effectiveness of teaching fire 
training. .The authors of the scientific article, taking into account modern views on combat, requirements 
pertaining to the training of officers, and having many years of experience in organizing and conducting fire 
training in accordance with the training program in the discipline "Fire training" for cadets trained in the 
officer training program , fully disclosed all areas of work on the quality of theoretical training and practical 
use of small arms and ammunition. As you can see from these requirements, every officer, ensign, sergeant, 
serviceman, and conscript must have a thorough knowledge of the basics of using weapons and equipment. 
Particularly important for the performance of their duties in peace and in war time are comprehensive knowl-
edge of small arms and ammunition. The practice of using this knowledge, adhering to security measures in 
the use of weapons and ammunition determines the effective performance of melee tasks. Therefore, the ed-
ucational process in high schools, military training in the troops should anticipate and practically implement 
in the classes the main areas of professional mastery of small arms and ammunition. The cadets' job as a job 
manager is one of them links of the complex system of training highly qualified specialists for the units of the 
State Tax Service of Ukraine, which promotes deep mastering of program material, development of methodical 
skills of conducting classes. The essence of involving cadets in the role of the head of the class is that the teach-
er is in preparation for the class and during its carrying out part of its pedagogical functions for a certain time 
transfers to the cadet. Preparation of the cadet for the role of leader of the class is carried out at the stages of 
preliminary, direct preparation and stage conducting classes.
Keywords: methodical recommendations, fire training, professional training, combat use, military formations, 
future officers.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. За сучасних умов неспокійної 

обстановки, коли війною охоплено значну те-
риторію Донбасу, особовий склад Національної 
гвардії України (НГУ), зіткнувся з новою пробле-
мою в охороні ділянки відповідальності, яка на 
відміну від стандартних умов, [1–2], відбувається 
в стані бойових дій в рамках проведення заходів 
антитерористичної операції (АТО). А це, в свою 
чергу, вимагає вдосконалення системи профе-
сійної підготовки персоналу в напрямку вогневої 
підготовки. Тому, для забезпечення професійної 
готовності [6–8], особового складу НГУ, було про-

ведене дослідження та розроблено методичні ре-
комендації для викладачів з метою формування 
у особового складу знань, умінь та практичних 
навичок необхідних для виконання завдань 
в зоні антитерористичної операції та правильного 
вибору та якісного застосування методів, прийо-
мів та інструментів викладачами Національної 
академії Національної гвардії України(НАНГУ), 
командирами структурних підрозділів НГУ під 
часпроведення занять з вогневої підготовки. 
В цьому і полягає актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових праць [1–3] свідчить про те, що 
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проблема якісного викладання вогневої підго-
товки з особовим складом НГУ так і з особовим 
складом інших військових формувань та силових 
структур в умовах мирного часу займає важли-
ве місце в педагогічній науці. Проте викладан-
ня вогневої підготовки з особовим складом НГУ 
[9–12] в умовах війни та бойових дій потребує 
розробки методичних рекомендацій для підви-
щення ефективності цього процесу. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У сучасній вітчизняній 
науковій літературі [3–5], що присвячена методи-
ці організації та проведення занять приділяється 
багато уваги навчанню курсантів вірній і чіткій 
побудові і проведенню, як теоретичних, так і прак-
тичних (виконання вправ стрільб зі стрілецької 
зброї та гранатометів) занять з вогневої підготовки 
у якості керівника заняття. У свою чергу, з огля-
ду на проведення вищевказаного дослідження, на 
думку авторів, недостатньо враховано досвід дій 
підрозділів Національної гвардії України в райо-
нах проведення антитерористичної операції. Ав-
тори також вказують на необхідності поетапної 
підготовки майбутніх офіцерів до організації про-
ведення занять з вогневої підготовки.

Мета статті є дослідити процес викладання 
вогневої підготовки особового складу НГУ, а та-
кож окреслити методичні рекомендації, які за-
безпечують ефективність цього процесу в умовах 
сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Засвоєння постійно зростаючого обсягу 
знань, викликано розвитком сучасної військової 
техніки та озброєння, які поступають в частини 
та підрозділи НГУ, умов які диктує нам ситуа-
ція на Сході держави [1], та завдань які ставить 
президент перед нашим відомством [2; 4] зумов-
лює необхідність постійно вдосконалювати мето-
дики викладання вогневої підготовки, вимагає 
від командирів підрозділів, викладачів творчого 
підходу до проведення кожного заняття, форму-
вання у тих, хто навчається морально-психоло-
гічної готовності до подолання труднощів у на-
вчанні та під час викладання службово-бойових 
завдань. У зв’язку з анексією Криму, подіями, 
що відбуваються останнім часом на сході Украї-
ни, українське суспільство, керівництво держави 
ставить перед НГУ особливо відповідальні зав-
дання. У цьому контексті Президент України 
Петро Порошенко чітко висловив, яким має бути 
сучасний офіцер НГУ. Професорсько-викладаць-
кий склад академії докладає максимум зусиль, 
щоб дати курсантам достатньо знань і навиків 
для ефективного несення служби в умовах, що 
склалися. Постає питання: Як повинен вигляда-
ти наш нинішній випускник? Із завдань [2; 6], 
НГУ наш випускник повинен: водити БТР; по-
вною мірою вміти застосовувати штатну зброю 
та спец засобами; стріляти з усіх видів стрілець-
кої зброї; розбиратися та вміло застосовувати 
групову зброю; приводити до бою та вести вогонь 
з озброєння БТР; вміти використовувати проти-
танкові та проти повірені переносні комплекси, 
зенітні установки малого калібру; забезпечити 
корегування артилерійського вогню; керувати 
вогнем мінометів та гармат малого калібру; вмі-
ти навчати свої підлеглих застосовувати та ви-
користовувати вище зазначені види озброєння.

На жаль, аналіз методичних рекомендацій, 
курсів стрільб, настанов стрільб показав, що не 
за всіма пунктами можливе навчання [4; 5; 8; 9], 
тому на теперішній час стоїть питання про вне-
сення змін в методиці навчання особового скла-
ду з вогневої підготовки. Опанування методикою 
вогневої підготовки та постійні її вдосконалення – 
одна з найголовніших задач в справі підвищення 
вогневої майстерності особового складу НГУ.

Також перед науково – педагогічним складом 
НАНГУ постає питання впровадити сучасні під-
ходи підготовки особового складу з нарощенням 
практичної складової з урахуванням досвіду бо-
йового застосування прикордонних підрозділів 
в зоні АТО з метою подальшого інтегрування 
у загальнодержавну систему підготовки фахівців 
правоохоронних органів і військових формувань. 

Зокрема: продовжити удосконалення сис-
теми підготовки оперативних штабів, резер-
вів і мобільних сил з метою забезпечення їх 
готовності до дій в умовах різкої зміни обста-
новки, протидії незаконній діяльності на те-
риторії України; підвищити рівень практичної 
підготовки курсантів, який дасть змогу якісно 
та ефективно виконувати завдання у разі різкої 
зміни обстановки, проведення спільних опера-
тивно-профілактичних заходів, участі у лікві-
дації локальних конфліктів і нестандартних 
ситуацій на території України; впровадити 
в навчальний процес вивчення питань функці-
онування органів і підрозділів НГУ в умовах їх 
бойового застосування; взяти участь у спільних 
заходах оперативної підготовки Збройних Сил 
України з питань участі НГУ в заходах тери-
торіальної оборони держави; систематизувати 
та узагальнити позитивний досвід оперативно-
службової діяльності органів і підрозділів НГУ 
в умовах їх бойового застосування й використо-
вувати цей досвід під час підготовки особового 
складу; планомірно наростити та вдосконалити 
навчально-матеріальну базу в органах охорони 
громадського порядку, Національній академії 
НГУ та навчальних центрах відповідно до су-
часних вимог. 

Щоб готувати фахівців відповідно викликам 
сьогодення [7–12], слід переорієнтувала свою 
освітню діяльність. Необхідно внести зміни 
в програми підготовки курсантів враховуючи все, 
з чим зіткнулися особовий склад Національної 
гвардії України, та інші військові формування. 
Слід впровадити в навчальний процес вивчення 
та практичне застосування тих видів озброєння 
та техніки, які застосовуються в АТО. Перед тим, 
як розглянути безпосередньо методичні реко-
мендації з викладання вогневої підготовки [4–6], 
слід зазначити, що на думку наукового персона-
лу вогнева підготовка є однією з основних дисци-
плін у загальній системі навчання та виховання 
слухачів вищи військових навчальних закладів 
(ВВНЗ). Її мета – виховувати у майбутніх офі-
церів високі морально-бойові та професіональ-
ні якості, впевненість в своїй зброї, підготувати 
офіцера, який твердо знає озброєння бойових ма-
шин та стрілецької зброї, правила їх експлуата-
ції та застосовування в бойовій обстановці, який 
вміє готувати озброєння до стрільби та впевнено 
вражати цілі, методично правильно навчати під-
леглих по вогневій підготовці.
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Вогнева підготовка є складовою частиною на-
вчально-виховного процесу в ВВНЗ. Це значить, 
що всі вогневі тренування та стрільби, заняття 
з підготовки озброєння до стрільби та інші, які 
проводяться в полі, повинні максимально набли-
жатися до дійсної бойової обстановки і проводи-
тися в різних погодних умовах та часі, з повною 
напругою сил курсантів. Вимоги підвищення по-
льової виучки повинні відповідати і всі класні 
заняття по вогневій підготовці. Так, навчання 
бойових характеристик озброєння обов’язково 
слід ув’язувати з можливими рубежами відкрит-
тя вогню та реальними відстанями дійсного вог-
ню по різним цілям, вражаючих дією боєприпа-
сів, темпом наступу, можливостями по боротьбі 
з найбільш характерними цілями в різних видах 
бойових дій при їх відповідному вогню. На всіх 
заняттях, незалежно від відведеного на них часу 
та умов проведення, потрібно навчити перш за 
все тому, що необхідно майбутнім слухачам для 
їх практичної діяльності у підрозділах.

Навчальним планом передбачені заняття 
з вивчення матеріальної частини озброєння, 
[10–12], у ході проведення, яких курсанти висту-
пають у ролі керівника заняття, та практичні за-
няття, де курсанти виступають у ролі старшого 
керівника стрільби (керівника стрільби на на-
вчальному місці) з виконанням вправ зі стрільби 
у тирі та на військовому стрільбищі, при цьому 
відпрацьовується питання етапності підготовки 
особового складу Національної гвардії України 
(підготовча, базова, службово-прикладна) та ро-
бота командира з підготовки стрілецької зброї 
та гранатометів до стрільби. Виконання кур-
сантами обов’язків керівника заняття є однією 
з ланок комплексної системи підготовки висо-
кокваліфікованих спеціалістів для підрозділів 
Національної гвардії України, що сприяє гли-
бокому засвоєнню програмного матеріалу, виро-
бленню методичних навиків проведення занять, 
розвитку пізнавальних, вольових і мовних про-
цесів, розкриттю творчого потенціалу курсантів, 
формуванню в них працелюбності, самостійності 
і відповідальності під час вирішення поставле-
них завдань.

Суть залучення курсантів до виконання ролі 
керівника заняття [5–7], полягає в тому, що ви-
кладач в ході підготовки до заняття і під час його 
проведення частину своїх педагогічних функцій 
на певний час передає курсанту. Обсяг функцій 
і час, на який вони передаються визначається 
з урахуванням ролі і місця того чи іншого заняття 
в загальній системі вивчення навчальної дисци-
пліни, індивідуальних особливостей курсантів, 
рівня їх підготовленості, наявної навчально-ма-
теріальної бази, а також умов, в яких проходить 
процес учіння курсантів. Центральною ланкою 
в організації цієї методики є вирішення завдан-
ня якісної підготовки курсантів до виконання 
обов’язків в ролі керівника заняття. Підготовка 
курсанта до виконання в ролі керівника заняття 
на кафедрі вогневої та тактико – спеціальної під-
готовки за конкретною темою заняття здійсню-
ється в кілька етапів.

Зміст етапу попередньої підготовки. Етап по-
передньої підготовки починається за 2–3 тижні 
до проведення заняття. Усі курсанти навчальної 
групи повинні бути готові виступити у ролі керів-

ника заняття. На попередньому етапі курсанти 
під час підготовки до заняття повинні надавати 
значення не тільки змісту навчального матері-
алу, але й самій методиці проведення заняття.

Наступним етапом є безпосередня підготовка. 
Безпосередня підготовка є складовою частиною 
попереднього етапу і починається за 2–3 дні до 
початку заняття. У цей період перевіряється сту-
пінь підготовленості курсантів навчальної групи 
виступити у ролі керівника заняття, уточнюєть-
ся деталі його проведення, надається необхідна 
допомога в усуненні тих чи інших недоліків, за 
необхідності організовується репетиція прове-
дення заняття. 

Третім етапом є безпосереднє проведення за-
няття. Заняття починається з доповіді курсанта, 
який виступає у ролі керівника заняття про готов-
ність навчальної групи до заняття. Після приві-
тання курсантів викладач передає повноважен-
ня в управлінні процесом учіння призначеному 
курсанту. Керівник заняття самостійно доводить 
мету і тему заняття, відпрацьовує з курсантами 
доручений йому обсяг навчального матеріалу. 
Оцінка керівника заняття, а також характерні 
позитивні і негативні моменти в ході підготовки 
і проведення заняття доводяться до відома ко-
мандирів курсантських підрозділів. Методичні 
рекомендації – це вид навчально-методичного 
забезпечення [3–5], в якому даються конкретні 
поради щодо організації навчально-виховного 
процесу, навчального заняття, виховного заходу 
або ж вирішення тієї чи іншої педагогічної проб-
леми. У нашому випадку Методичні рекоменда-
ції щодо викладання вогневої підготовки містять 
конкретні поради щодо організації навчально-
виховного процесу в НАНГУ з метою якісної під-
готовки майбутніх офіцерів Національної гвардії 
України до виконання службових та бойових за-
вдань. Методичні рекомендації розраховані на 
викладачів НАНГУ та навчальних центрів НГУ, 
які безпосередньо навчають курсантів, команди-
рів структурних підрозділів НГУ персонал, яких 
приймає участь в заходах АТО. Метою Методич-
них рекомендацій [3–5], є забезпечення ефек-
тності навчально-виховного процесу в НАНГУ 
в напрямку підготовки майбутніх офіцерів до ви-
конання завдань за призначенням. 

Завданнями Методичних рекомендацій, щодо 
викладання вогневої підготовки є наступні: ак-
тивізація навчальної роботи майбутніх-офіце-
рів; сприяння розвитку творчого відношення 
до навчальної діяльності; формування вмінь 
та навичок, необхідних для виконання завдань, 
пов’язаних з використанням зброї; забезпечен-
ня ефективності організації практичних занять 
та тактико-спеціальної підготовки; керування 
пізнавальною діяльністю майбутніх-офіцерів; 
формування мотивації до вивчення вогневої під-
готовки; забезпечення міжпредметних зв’язків 
під час навчально-виховного процесу в НАНГУ.

Аналіз наукової літератури [5–12], опитуван-
ня викладачів НАНГУ, досвід учасників АТО, 
власний педагогічний досвід дозволили нам від-
окремити та деталізувати методичні рекоменда-
ції щодо викладання вогневої підготовки. Зва-
жаючи на той факт, що методичні рекомендації 
мають бути зручними у використанні, ми їх роз-
били на три групи: рекомендації щодо підготов-
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ки науково-педагогічного складу; рекомендації 
щодо підготовки персоналу; рекомендації щодо 
підтримання міжпредметних зв’язків під час ви-
кладання вогневої підготовки.

До першої групи належать рекомендації, що 
пов’язані з підготовкою науково-педагогічного 
складу НАНГУ, а саме: по приведенню до бою 
та веденню вогню з озброєння бронетранспор-
терів (БТР) вивченню протитанкових та проти-
повітряних переносних комплексів, зенітних 
установок малого калібру; набуттю навиків у ко-
регуванню артилерійського вогню та вогнем мі-
нометів та гармат малого калібру. Друга група 
пов’язана з рекомендаціями [7], щодо підготов-
ки особового складу ДПСУ, а саме: рекоменда-
ції щодо вивчення теоретичної бази: методика 
вивчення призначення, бойових властивостей 
зброї; методика навчанню розбирання та збиран-
ня зброї; методика вивчення призначення, будо-
ви частин та механізмів зброї; методика вивчен-
ня роботи частин та механізмів зброї; методика 
вивчення затримок, що з`являються при стріль-
бі, та способи їх усунення; методика навчання 
чистки та змащування зброї; методика вивчення 
матеріальної частини нічних стрілецьких при-
цілів; методика вивчення матеріальної частини 
ручних гранат; методика вивчення основних по-
ложень внутрішньої та зовнішньої балістики; ме-
тодика вивчення правил стрільби з бойових ма-
шин, стрілецької зброї та гранатометів; методика 
вивчення протитанкових та протиповітряних 
переносних комплексів, зенітних установок ма-
лого калібру; методика вивчення основ корегу-
вання артилерійського вогню та вогню мінометів 
та гармат малого калібру; методика проведення 
занять по ефективності стрільби; методика ви-
вчення правил стрільби зі стрілецької зброї.

Рекомендації щодо викладання практичних 
занять [6–8]:

методика проведення стрілецьких тренувань; 
методика навчання прийомів стрільби при діях 
в пішому порядку; методика навчання прийомам 
стрільби вночі; методика проведення стрільб з ПМ 
в тирі; методика проведення стрільб із бойового гра-
натометання; методика проведення стрільб з групо-
вої зброї; методика проведення стрільб з озброєння 
БТР; методика проведення стрільб з протитанкових 
та протиповітряних переносних комплексів (з ви-
користанням занять з управління вогнем, корегу-
ванням артилерійського вогню та вогню мінометів 
та гармат малого калібру. Рекомендації щодо про-
ведення тактико-спеціальних занять: методика 
проведення інструкторсько-методичних занять; 
методика проведення тактико-спеціальної підготов-
ки. Третя пов’язана з рекомендаціями щодо підтри-
мання міжпредметних зв’язків під час викладання 
вогневої підготовки. Реалізація принципу підтри-
мання міжпредметних зв’язків під час викладання 
вогневої підготовки відбувається між кафедрами: 
тактика загальновійськових дисциплін, тактика 
управління підрозділами, та ін.

Висновки дослідження перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
ситуація яка склалась на теперішній день в Дер-
жаві вимагає нових підходів, щодо підготовки 
особового складу, тому методичні рекомендації 
розроблені нами, щодо викладання вогневої під-
готовки, містять конкретні поради, щодо орга-
нізації навчально-виховного процесу в НАНГУ 
з метою якісної підготовки майбутніх офіцерів до 
виконання службових та бойових завдань. Вони 
розраховані на викладачів НАНГУ та навчаль-
ні центрів, які безпосередньо навчають особовий 
склад та командирів структурних підрозділів 
НГУ особовий склад, яких приймає участь в за-
ходах АТО. В подальшому планується розробити 
спеціальні завдання для вдосконалення системи 
підготовки особового складу НГУ.
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