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Гр. 33 «Захист Вітчизни» 

Урок 2 «Заходи безпеки під час проведення стрільб у тирі та на стрільбищі». 

Мета уроку: виховати у здобувачів освіти почуття відповідальності за безпеку 

під час поводження зі зброєю під час проведення навчальних стрільб. 

Хід уроку: 

До навчальних стрільб у стрілецькому тирі допускають учнів, які 

пройшли інструктаж з безпеки під час стрільб та склали заліки, результати яких 

зафіксовано в журналі, знають матеріальну частину зброї та можуть нею 

користуватися. 

Під час навчальних стрільб у стрілецькому тирі потрібно дотримувати 

певних правил поведінки та вимог безпеки.  

Отже, без дозволу керівника не можна: 

 • заходити до приміщення тиру;  

• брати до рук зброю;  

• виносити боєприпаси та зброю з приміщення тиру;  

• заряджати та розряджати зброю;  

• проводити підготовку до стрільби (прицілюватися);  

• проводити стрільбу.  

Заборонено:  

а) перебувати учням у стрілецькому тирі без викладача предмета «Захист 

Вітчизни»;  

б) спрямовувати зброю вбік від мішеней;  

в) націлювати зброю на людей;  

г) брати зброю чи підходити до неї без команди.  

У приміщенні стрілецького тиру можуть перебувати тільки учні, 

зазначені в списку допущених до стрільб. На вихідному рубежі керівник роздає 

учням визначену кількість набоїв.  



Учні доповідають керівникові про їх отримання та чекають подальших 

команд. Учні підходять до зброї тільки після команди керівника: «На вогневий 

рубіж кроком руш!». 

 Після команди керівника: «Заряджай!» — учні самостійно заряджають 

зброю та доповідають керівникові про готовність до стрільби. Учні 

розпочинають стрільбу тільки після команди керівника: «По мішенях — 

вогонь!». 

 Після закінчення стрільби учні самостійно розряджають зброю і 

доповідають керівнику про її закінчення. Керівник повинен оглянути зброю 

кожного учня, який закінчив стрільбу. Тільки після того, як усі учні 

повідомлять про закінчення стрільби, керівник дає команду: «До мішеней 

кроком — руш!» — та разом з учнями підходить до мішеней, де відбудеться 

аналіз результатів стрільби кожного учня.  

Після закінчення стрільби керівник разом з командиром навчального 

взводу переносять зброю в спеціально відведене місце, де проводять її огляд, 

чищення та змащування. Почищену зброю під наглядом керівника переносять 

до кімнати її зберігання.  

У журналах «Обліку відвідування» та «Обліку видачі боєприпасів» 

керівник робить відповідні записи. Вимоги безпеки під час стрільб на 

військовому стрільбищі. Безпека під час стрільби досягається завдяки чіткій 

організації стрільб, точному дотриманню правил і вимог безпеки, високій 

дисциплінованості всіх учасників стрільби.  

Учнів, які не засвоїли правила та вимоги безпеки, до стрільби та її 

обслуговування не допускають. Кожний учень має беззаперечно й точно 

виконувати всі правила та вимоги безпеки під час стрільби.  

Викладачі предмета відповідають за точне виконання учнями 

встановлених правил і вимог безпеки. За безпекою стрільби стежать 

спостерігачі. Пересування на полігоні дозволене лише дорогами та в районах, 

які позначені начальником полігону.  

Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військовому стрільбищі, 

вогневому містечку) дає старший керівник стрільби.  

Ведення вогню дозволяють тільки після підняття на всіх ділянках і 

командному пункті червоних прапорів ВСП (візуального сигнального 

пристрою).  

Стрільбу негайно припиняють за командою керівника або самостійно 

кожним стрільцем у разі: появи людей, тварин і машин на мішеневому полі, 



низьколітних апаратів, вертольотів над районом стрільби; падіння снарядів 

(гранат) за межами безпечної зони або поблизу бліндажа, у якому перебувають 

люди, і втрати зв’язку з бліндажем; доповіді або подання встановленого 

сигналу з поста оточення про небезпеку продовження стрільби; підняття білого 

прапора (ВСП, ліхтарів) на командному пункті; виникнення пожежі на 

мішеневому полі та на території полігона; втрати орієнтування тими, хто 

стріляє.  

Для негайного припинення стрільцями вогню подають сигнал «Відбій», а 

також команду: «Стій! Припинити вогонь» і підіймають білий прапор (ВСП, 

ліхтар) замість червоного. За командою «Стій! Припинити вогонь» стрільці 

припиняють вогонь, розряджають зброю. Зброю дозволяють заряджати тільки 

на рубежі відкриття вогню. У вихідне положення стрільці повертаються тільки 

за командою керівника.  

Контрольні запитання:  

1) Охарактеризуйте загальні заходи безпечного поводження зі 

стрілецькою зброєю.  

2) Які особливості заходів безпеки на полігоні вам відомі? 

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. 
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