
Загальноміський конкурс 
проєктів на отримання ґрантів 
Київського міського голови в 
галузі освіти у 2021 році 

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ 
СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Державний навчальний заклад 
«Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» 



NAME OR LOGO

Навіщо потрібен проєкт?

Оновлення змісту освіти. 

Конституційний обов’язок громадян України.

Історія, традиції українського народу.

Готовність до виконання обов’
язку із захисту національних 

інтересів України

Вивчення здобувачами освіти 
матеріальної частини зброї

Підвищення престижу 
військової служби

Відпрацювання 
стрілецьких навичок

Формування поваги до 
прав і свобод особистості
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Формування високої 
патріотичної 
свідомості



NAME OR LOGO

Що нового?

Курсанти. Інновації

Напрями 
підготовки

Групи з посиленою 
військовою та 

фізичною 
підготовкою

Умови

Відсутність потреби у 
спеціальному 

приміщенні, полігоні

Автоматизація

Фіксація та 
оцінювання 
результатів
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NAME OR LOGO

Актуальність

Підготовка молоді до 
проходження 

військової служби

Захист територіальної 
цілісності.

Престиж військової служби.
 Шанування історії, традицій

Широкі можливості 
комп'ютерних 

технологій

Глобалізація. 
Діджиталізація

Мультимедійні 
стрілецькі тренажери

Економія матеріальних і 
грошових ресурсів. 

Безпека.
Екологізація
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NAME OR LOGO

Забезпечення учасників освітнього процесу 
електронними освітніми ресурсами

Що потрібно зробити?

Створення умов. Формування компетенцій.

5

Забезпечення функціонування програмно-
апаратного комплексу

Створення умов для проведення практичних 
занять зі здобувачами освіти за темою 

«Вогнева підготовка» предмету 
«Захист України»

Формувати компетенції щодо володіння 
навичками максимально безпечного для себе 

та оточуючих громадян поводження з 
вогнепальною зброєю

Створення умов для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів освіти з 
інформаційно-цифрової компетентності



NAME OR LOGO

Swot-аналіз

Сильні сторони

▪ підвищення рівня 
кваліфікації педагогів

▪ не потрібен полігон;
▪ екологізація;
▪ індивідуалізація 

навчання;
▪ охоплення більшої 

кількості здобувачів 
освіти

▪ миттєве отримання 
результатів виконання 
вправ

Можливості

▪ недостатній рівень 
державного 
фінансування;

▪ швидкий розвиток 
існуючих  
інформаційних 
технологій

Загрози
▪ покращення результатів 

вогневої підготовки;
▪ отримання навичок безпечного 

поводження зі зброєю;
▪ ефективне використання часу;
▪ економія матеріальних і 

грошових ресурсів;
▪ зростання ефективності 

навчання;
▪ моделювання складних і 

екстремальних ситуацій
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Слабкі сторони

▪ недосконалість 
законодавства;

▪ нестабільність 
політичної 
влади;

▪ надмірна 
мілітаризація 
суспільства



NAME OR LOGO

Як будемо впроваджувати? 
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Мультимедійний стрілецький тренажер.
Спортивні стрілецькі вправи. 
Курс стрільб зі стрілецької зброї



NAME OR LOGO

План реалізації

Формування 
патріотичної 

свідомості здобувачів 
освіти

Історія українського війська.
Українські лицарі.

 Готовність захищати 
суверенітет України

Формування 
навичок прицільної 

стрільби з різних 
видів зброї

Тренування.
 Зброя. 
Тактика

Функціонування 
програмно-апаратного 

комплексу

Інсталяція. 
Експлуатація. 

Обслуговування
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NAME OR LOGO

Чого очікуємо?
Результати. Перспектива
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Внутрішня система забезпечення 
якості освіти

Сучасне освітнє середовище

Якість освіти

Вектор цифрової трансформації

Інформаційно-цифрова 
компетентність



Загальноміський конкурс 
проєктів на отримання 
ґрантів Київського міського 
голови в галузі освіти у 
2021 році 

Бог не на боці великих 
батальйонів, а на стороні 

кращих стрільців.

Вольтер (1694–1778) — французький 
філософ-просвітник

ДНЗ «КПК ПВФП»

(044)234-31-23

mvpu@ukr.net

http://www.pkvfp.kiev.ua

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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http://www.fabrikam.com/

