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Гр. 34 «Захист Вітчизни»  

Урок 1 «Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що 

з’являються».  

Мета уроку: засвоїти основні принципи ведення вогню з автомату, розвити у 

здобувачів освіти аналітичні здібності під час вирішення завдань на визначення 

прицілу і точки прицілювання.  

Хід уроку:  

Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.  

На влучність стрільби істотно впливає дихання стрільця. Якщо не 

затримати дихання під час спуску курка, зброя матиме значне коливання за 

вертикаллю і горизонталлю, бо прикла д під час видиху опускається, а ствол 

піднімається, а при вдиху — навпаки.  

Щоб цього не сталося, необхідно в момент прицілювання і спуску курка 

затримати дихання.  

Перед спуском курка треба зробити вдих, а потім неповний видих і 

затримати дихання на 7–10 с. Цього часу цілком достатньо, щоб правильно 

прицілитися і зробити плавний спуск курка.  

Спуск курка: вказівний палець правої руки першою фалангою накладають 

на спусковий гачок зброї (стрілками вказаний напрямок тиску). Для спуску 

курка треба, міцно втримуючи зброю й затамувавши подих, продовжувати 

плавно натискати на спусковий гачок, допоки курок непомітно для стрільця не 

спуститься з бойового взводу, тобто поки не відбудеться постріл.  

Якщо під час прицілювання рівна мушка значно відхилиться від точки 

прицілювання, потрібно, не підсилюючи й не послаблюючи натискання 

пальцем на спусковий гачок, уточнити наведення й знову підсилити натискання 

на спусковий гачок.  

Під час спуску курка допускають незначне коливання рівної мушки в 

точці прицілювання. Прагнення дотиснути спусковий гачок у момент 

найкращого збігу рівної 11 мушки з точкою прицілювання, як правило, 

призводить до смикання за спусковий гачок і до неприцільного пострілу.  

Якщо той, хто стріляє, натискаючи на спусковий гачок, відчує, що він не 

може вже затримувати дихання, треба, не підсилюючи й не послаблюючи 



натискання пальцем на спусковий гачок, відновити подих і, знову затамувавши 

його, уточнивши точку наведення, продовжити натискання на спусковий гачок.  

Автоматник у бою має вибирати найважливіші цілі. Характерними для 

стрілецької зброї є живі цілі — обслуги вогневих засобів, групи стрільців 

супротивника чи окремі фігури, що ведуть вогонь із різних положень. Першими 

знищують супротивників, які готові до негайного застосування зброї (тих, що 

відкрили вогонь або кидають гранату). Відтак вражають явних командирів, 

гранатометників, снайперів, кулеметників.  

В останню чергу вражають групи стрільців супротивника, які 

відступають. Знищення групи, яка відступає, доцільно почати із задніх, тоді 

передні не відразу зрозуміють, що вони виявлені, і не встигнуть адекватно 

відреагувати. У шумі навколишнього бою ваші постріли можуть бути не 

розпізнані відразу, тим більше якщо ви застосовуватимете безшумну зброю.  

Якщо ж уразити тих, що біжать попереду, то задні, побачивши їх падіння, 

одразу зреагують на це. Якщо товариш у бою зазнав поранення, його мають 

підхопити ті, що біжать поруч, відтягнути в укриття й надати невідкладну 

допомогу або відразу передати санітарам, якщо такі присутні.  

Коли під час переміщення вашої групи один з бійців зазнав поранення на 

відкритій місцевості, яку прострілює противник, не слід одразу поспішати його 

виручати, інакше можна потрапити під вогонь самому. Тому для порятунку 

пораненого необхідно спочатку поставити димову завісу, відтак відтягнути 

його в укриття та надати невідкладну допомогу. 

 Снайпери, гранатометники й кулеметники повинні спробувати виявити 

снайперські позиції противника і знищити їх.  

Усі цілі в бою рідко залишаються нерухомими, тому стрільбу доводиться 

частіше здійснювати по цілях, що з’являються. Причому вони з’являються, як 

правило, на дуже нетривалий час (кілька десятків секунд і менше) та в різних 

місцях, здійснюють перебігання, переповзання, переходи.  

Окрім живих цілей, рухомими цілями для стрілецької зброї є автомобілі, 

мотоцикли, бронетранспортери та інші рухомі засоби. Ціллю вважають фігуру 

людини завширшки 0,5 м; заввишки — 1,5 м («ростова»), 0,5 м (така, що 

залягла), 0,3 м (така, що в окопі) тощо. Загальноприйняті середні швидкості 

руху цілей: швидкість піхоти, що біжить — 3 м/с, швидкість автомобіля — 8–10 

м/с.  

Передусім необхідно вражати найнебезпечніші, важливі цілі, наприклад: 

обслугу кулеметів і гармат, командирів і спостерігачів супротивника. Із двох 



однаково важливих цілей вибирають для обстрілу найближчу й найбільш 

уразливу. З появою під час стрільби нової, важливішої цілі, вогонь негайно 

переводять на неї.  

Вибір прицілу й точки прицілювання.  

Вибираючи приціл і точку прицілювання, необхідно визначити відстань 

до цілі та взяти до уваги зовнішні умови, які можуть впливати на дальність та 

напрямок руху кулі.  

Як відомо, у механізованих підрозділах основними способами визначення 

відстані до цілі є: а) окомірний (за відрізками місцевості; за ступенем видимості 

предмета); б) за лінійними та кутовими розмірами предметів; в) за допомогою 

прицільного пристрою зброї; г) за попереднім вимірюванням; ґ) за 

співвідношенням швидкостей звуку й світла; д) на слух.  

За умови завчасної підготовки до стрільби можна і треба застосовувати 

найточніший спосіб — вимірювання відстаней кроками або за спідометром 

автомобіля.  

Розгляньмо спосіб визначення відстані до цілі за допомогою прицільних 

пристроїв автомата як найхарактерніший у бойових умовах для стрільців 

механізованих підрозділів.  

Мушка автомата Калашнікова під час прицілювання на певній відстані 

перекриває кут у 0–025 тисячної. Наприклад, на відстані 400 м криюча 

величина мушки складатиме 1 м.  

Зауважмо, що мушка автомата на відстані 100 м перекриває 25 см, на 

відстані 200 м — 50 см, на 300 м — 75 см тощо. Використовуючи значення 

криючої величини мушки, можна визначити відстань до цілі супротивника, 

наприклад: якщо під час прицілювання мушка автомата удвічі ширша від 

ширини (грудної фігури) людини (0,5 м), тоді мушка перекриває 1 м по фронту. 

У цьому разі відстань до цілі становить 400 м.  

У такому випадку стрільбу на відстань до 400 м потрібно вести, як 

правило, з прицілом «4» або «П», цілячись у нижній край цілі або в центр її, 

якщо ціль висока (ростова фігура). Під час стрільби на відстані, які більші ніж 

400 м, приціл встановлюють, беручи до уваги відстань до цілі, заокруглену до 

цілих сотень метрів.  

За точку прицілювання, як правило, вибирають центр цілі. Якщо умови 

стрільби не міняти, то в межах відстані прямого пострілу вогонь потрібно вести 

з прицілом, який відповідає відстані прямого пострілу, з точкою прицілювання 

в нижній край цілі.  



Підготовка упора, підготовка до стрільби лежачи з упора.  

Для стрільби з автомата необхідно вибирати відповідне місце — вогневу 

позицію, яка б забезпечувала: а) укриття від настильного вогню супротивника, 

його спостереження; б) зручне використання зброї, у тому числі ручних гранат; 

в) широкий спектр вогню і спостереження за супротивником; г) перевагу над 

супротивником у веденні вогню та спостереженні; ґ) скрите (приховане) 

розташування, зручний маршрут підходу та зручний маршрут для висунення до 

наступної позиції.  

Залежно від обстановки місце для стрільби вибирають у траншеї, окопі, 

вирві від снаряда, канаві, за каменем, пеньком тощо. У населеному пункті місце 

для стрільби може бути вибрано в проламі стіни з невеликим діаметром.  

Обладнуючи вогневу позицію, важливо пам’ятати, що тонкі цегляні стіни 

прострілюються наскрізь з кулемета Калашнікова калібру 7,62 мм і 

снайперської гвинтівки Драгунова (СГД); у вікнах необхідно вибити залишки 

скла разом з рамою, не висовуючи голову з вікон.  

Стрільбу й спостереження треба вести тільки з глибини будинку — це 

безпечніше: не видно ні вас, ні спалахів полум’я від пострілів, ні диму, а також 

звук значно приглушується усередині приміщення. Не слід вибирати місце для 

стрільби поблизу окремих місцевих предметів, а також на хребтах висот. Захист 

завжди повинен перебувати ліворуч від вас, закриваючи тіло і більшу частину 

голови.  

Потрібно так організувати вогневий контакт, щоб можливий захист 

супротивника був праворуч від нього, а ваш — ліворуч від вас. Для цього 

потрібно постійно (якщо ситуація сприяє) «закручувати» поле бою, 

переміщуючись ліворуч.  

Штурмуючи будь-який об’єкт, наближатися до нього краще із сонячного 

боку: сонце перешкоджатиме супротивникові вести прицільний вогонь.  

Якщо є час для завчасної підготовки місця для стрільби, необхідно 

перевірити можливість ведення вогню в заданому секторі або напрямку, для 

чого автомат потрібно послідовно наводити на різні місцеві предмети.  

Для зручності стрільби з упора потрібно покласти автомат цівкою на упор 

і утримувати його лівою рукою за магазин або цівку, а правою рукою — за 

пістолетну рукоятку.  

Жорсткий упор для пом’якшення потрібно перекрити дерном, згорнутим 

плащ-наметом тощо або, за наявності часу, застосувати інші підручні 



матеріали. Тренування в одноманітності прицілювання, вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки прицілювання.  

Варто пам’ятати, що для здійснення влучного пострілу (черги) велике 

значення має точність й одноманітність прицілювання. Особливо важливо не 

допускати відхилення мушки в прорізі прицілу від правильного положення, 

тобто точно брати рівну мушку.  

Так, незначне відхилення мушки під час стрільби на дальність понад 300 

м може призвести до того, що середня траєкторія пройде поза ціллю. 

Припустимо, що автоматник, недбало прицілившись у фігуру, яка перебігає на 

відстані 400 м, притримав мушку в прорізі ліворуч на 0,5 мм. Тоді кулі 

зосередяться ліворуч від точки прицілювання на 52 см, тому що зсув мушки 

вбік на 1 мм при стрільбі на 100 м переміщує середню точку влучення на 26 см. 

Цей приклад наочно показує, наскільки важливо брати рівну мушку.  

Ведучи вогонь, особливо чергами, треба міцно вперти приклад у плече, не 

міняючи положення ліктів і зберігаючи «рівну» мушку під точкою 

прицілювання. Після кожної черги (пострілу) потрібно швидко відновлювати 

правильність прицілювання. Під час стрільби з положення лежачи автомат 

дозволено впирати магазином.  

Стріляючи безперервним вогнем по широкій цілі, необхідно плавно 

переміщати рівну мушку з однієї сторони цілі на другу.  

Тисячною називають центральний кут, що спирається на дугу, яка 

становить 1/6000 довжини кола. Якщо коло довільного радіуса розділити на 

6000 рівних частин і з’єднати відрізками кінці дуг із центром кола, матимемо 

6000 рівних центральних кутів.  

Кутові величини записують і читають так, як у поданому нижче прикладі: 

«Кут 5 тисячних: записуємо 0–05, читаємо — нуль, нуль п’ять».  

Щоб визначити кутову величину, потрібно знати, що відрізку в 1 мм, 

віддаленому від ока на 50 см, відповідає кут у дві тисячні (записується 0–02). 

Звідси легко визначити кутову величину для будь-яких відрізків.  

Наприклад, для відрізка в 0,5 см кутова величина буде 10 тисячних (0–

10), для відрізка в 1 см — 20 тисячних (0–20) тощо.  

Контрольні запитання:  

1) Поясніть, як вибирають і готують місце для стрільби лежачи?  

2) Що таке тисячна?  



3) Як правильно вести вогонь з автомату? 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал. 

Література: § 1 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник для 

11 класу закладів загальної середньої освіти/А.А. Гудима, К.О.Пашко, 

І.М.Герасимов, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2019.  

Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber 

+380934687823 або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів 

прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем  та номером групи. 


