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Гр. 31 «Захист України» 

Урок 7 «Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами». 

Мета уроку:  

засвоєння заходів безпеки під час метання бойових ручних гранат; 

здобуття навичок у підготовці ручних гранат до застосування. 

 

Хід уроку:  

Перед виконанням вправ з метання ручних навчально-імітаційних гранат 

особи, які навчаються, мають вивчити вимоги безпеки, будову гранат, правила 

поводження з ними, прийоми і правила метання, передбачені для бойових 

гранат. Навчально-імітаційні гранати, які застосовують для метання, за масою 

та формою повинні відповідати бойовим, мати навчальний запал із запобіжною 

чекою і бути справними.  

Під час навчання метанню бойових гранат потрібно дотримувати таких 

застережних заходів безпеки:  

• особи, які навчаються, та керівник мають бути в засобах 

індивідуального бронезахисту — кевларових (сталевих) шоломах і 

бронежилетах, а екіпажі бойових машин під час метання гранат з бойових 

машин — у шоломофонах. Зброя бійця має перебувати в положенні, що 

забезпечує її негайне застосування;  

• перед заряджанням необхідно оглянути гранати і запали; у разі 

виявлення пошкоджень доповісти командирові;  

• метання осколкової оборонної та протитанкової гранат проводять з 

окопу чи з-за захисного облаштування, що не пробивається осколками, під 

наглядом керівника;  

• під час метання однією особою, яка навчається, кількох гранат кожну 

наступну гранату метати не раніше, ніж через 5 с після вибуху попередньої;  

• якщо гранату не кинули (запобіжна чека не виймалася), розряджання її 

роблять тільки за командою і під безпосереднім наглядом командира 

(старшого); 

• вести облік гранат, що не розірвалися, і позначати місця їхнього падіння 

червоними прапорцями;  



• після закінчення метання гранат ті, що не розірвалися, знищують 

підривом на місці падіння. Згідно з правилами, що викладені в «Керівництві 

щодо зберігання артилерійського озброєння і боєприпасів у військах» підрив 

гранат організовує командир частини;  

• район метання ручних гранат оточувати в радіусі не менше 300 м;  

• особовий склад, що не задіяний до метання гранат, відводять у сховище 

або на безпечну відстань від вогневого рубежу (не ближче 350-ти м);  

• вихідне положення для метання гранат позначити білими прапорцями, 

вогневий рубіж — червоними;  

• пункт видачі гранат і запалів обладнують у сховищі не ближче 25-ти м 

від вихідного положення. 

 

Контрольні питання:  

1) Які заходи безпеки при метанні бойових гранат? 

2) Що треба робити з гранатою, яку не метали? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

 

Література: § 4 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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