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Гр. 31 «Захист Вітчизни» 

Урок 3 «Організація та проведення стрільби з автомата.». 

Мета уроку: виховати у здобувачів освіти почуття відповідальності за безпеку 

під час поводження з автоматом у разі проведення навчальних стрільб. 

Хід уроку: 

Організація та порядок проведення стрільби з автомата.  

Керівник стрільби наказує черговій зміні отримати на пункті 

боєпостачання боєприпаси. Їх видають поштучно за відомістю.  

Учні, отримавши боєприпаси, оглядають їх, споряджають патронами 

магазин, укладають його в сумку та під керівництвом командира на-вчального 

відділення (старшого зміни в складі пари, групи) прямують у вихідне 

положення.  

Керівник стрільби на ділянці уточнює учням порядок виконання вправи 

(вогневу позицію, місце для стрільби, положення для стрільби, сектор стрільби, 

напрямок руху, черговість стрільби тих, хто стріляє) та нагадує вимоги безпеки 

під час виконання вправи. 

 Переконавшись у готовності учнів та ділянки до стрільби, керівник 

наказує на пункті управління ділянкою відкрити червоні півкола ВСП і 

доповідає про готовність до стрільби старшому керівнику стрільби.  

Після перевірки готовності всіх ділянок до стрільби старший керівник 

стрільби наказує на командному пункті відкрити червоні півкола ВСП і віддає 

наказ подати сигнал «Вогонь».  

За цим сигналом і за командою керівника стрільби «На визначені 

напрямки — уперед» ті, хто стріляє, відповідно до отриманого завдання, 

виходять на свої напрямки для стрільби. Переконавшись у готовності учнів та в 

безпеці стрільби, керівник стрільби на ділянці віддає розпорядження подати 

сигнал «Вогонь».  

Керівник стрільби на ділянці подає команду: «Вогнева позиція — 10 м 

попереду, положення для стрільби (лежачи, з коліна, стоячи), сектор стрільби 

(орієнтир 1, орієнтир 2) — до бою!»  

Учні діють у такій послідовності:  

• займають зазначені вогневі позиції на РВВ (рубежі відкриття вогню);  



• готуються до стрільби, заряджають зброю і доповідають: «Перший / 

другий, до бою готовий» та діють відповідно до отриманого завдання;  

• спостерігають у зазначеному секторі стрільби та в разі виявлення цілей 

самостійно відкривають вогонь з положень для стрільби, передбачених 

умовами вправи.  

Після закінчення виконання вправи учні доповідають: «Перший / другий 

стрільбу закінчив» — і ставлять зброю на запобіжник. За командою керівника 

стрільби на ділянці «Припинити вогонь. Розряджай!» ті, хто стріляє, 

розряджають зброю і доповідають: «Зброя розряджена, поставлена на 

запобіжник».  

Керівник стрільби на ділянці, підходячи до тих, хто стріляє, подає 

команду «Зброю до огляду!», оглядає зброю, після чого виголошує «Зброю 

оглянуто!» Після огляду зброї керівник стрільби повертає пари / групи у 

вихідне положення, дає команду «Відбій!» і розпорядження відкрити білі 

півкола ВСП на пункті управління ділянкою, доповідає керівнику стрільби про 

закінчення стрільби цією зміною.  

Результати стрільби записують у відомість визначення індивідуальної 

оцінки й обліку результатів виконання вправ зі стрільби.  

Під час виконання вправ зі стрільби керівник стрільби перебуває на 

відстані не ближче п’ятнадцяти метрів від того, хто стріляє. 

Контрольні запитання:  

1) Охарактеризуйте загальні заходи безпечного поводження з автоматом.  

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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