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Навчальна програма дисципліни Початкова військова

підготовка (кульова стрільба) націлена на:

- формування в студентської молоді життєво необхідних

знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в

умовах надзвичайних ситуацій;

- оволодіння навичками впевненого поводження зі

зброєю та демонстрування високих можливостей

сучасної стрілецької зброї;

- оволодіння військово-педагогічними знаннями,

необхідними для успішного виконання обов’язків

вчителя предмету «Захист Вітчизни».



Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісної системи теоретичних і методичних знань,

практичних умінь та навичок з основ стрільби зі стрілецької зброї, а також техніки і методики навчання стрільбі з

пневматичної та малокаліберної гвинтівки.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- ОЗнайомити з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та

охорони життя і здоров'я;

- ознайомити з основами початкової військової підготовки (вогнева підготовка);

˗ надати знання про функції Збройних сил України та інших військових формувань.

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності:

загальні:

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- здатність до самовдосконалення та саморозвитку;      

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

спеціальні :

- здатність до планування навчально-вихованого процесу з вивчення предмету «Захист Вітчизни» у навчальних закладах 

системи загальної середньої освіти, самостійної організації уроків, застосування сучасних ефективних методів навчання з 

предмету «Захист Вітчизни», ведення відповідної документації;

- користуватися   технічними   засобами   під   час   проведення   занять;

- здатність до підготовки учнів для проходження військової служби у Збройних силах України та до захисту Вітчизни.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Тема 1. Завдання та зміст курсу «Кульова стрільба і методика навчання.

Тема 2. Основи стрільби. Внутрішня та зовнішня балістика. Правила стрільби.

Тема 3. Пневматична зброя принцип дії догляд та зберігання. Особливості організації

стрільби з пневматичної зброї.

Тема 4. Техніка та методика навчання стрільбі з малокаліберної гвинтівки.

Тема 5. Організація та проведення практичних стрільб з

малокаліберної гвинтівки «Стрільба з малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8

лежачи з упору».

Тема 6. Організація гурткової робити. Документи планування гуртків.

Тема 7. Організація та проведення змагань в загальноосвітніх закладах.

Тема 8. Організація та практичне проведення змагання з кульової

стрільби, його суддівство.


