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Гр. 32 «Захист України» 

Урок 6 «Порядок огляду і підготовки гранат до застосування». 

Мета уроку:  

пояснення порядку огляду ручних гранат; 

здобуття навичок у підготовці ручних гранат до застосування. 

 

Хід уроку:  

Порядок огляду й підготовки гранат до застосування.  

Гранати надходять у війська в дерев’яних ящиках. На їхніх стінках і 

кришці нанесено маркування, у якому вказано кількість гранат у ящику, їхня 

маса, найменування гранат і запалів, номер заводу-виробника, номер партії 

гранат, рік виготовлення і знак небезпечності.  

У ящиках гранати, руків’я і запали укладають в окремих металевих 

коробках. Для відкриття коробок є ніж.  

Усі запаси гранат і запалів, крім тих, що носять із собою, зберігають у 

заводських коробках.  

Бійці носять гранати в гранатних сумках.  

Запали розміщують окремо від гранат, при цьому кожний має бути 

загорнений у папір або шматок чистої тканини. У танках (бронетранспортерах, 

самохідно-артилерійських установках) гранати й окремо від них запали 

складають у сумки.  

Перед складанням у гранатну сумку і перед заряджанням гранати і запали 

підлягають огляду: потрібно приділити особливу увагу тому, щоб корпус 

гранати не мав глибоких вм’ятин та наскрізної іржі, трубка для запалу не була 

засміченою та не мала наскрізних пошкоджень; запал був чистим і не 

проіржавілим, без вм’ятин; кінці запобіжної чеки були розведені й не мали 

тріщин на згинах.  

Запали з тріщинками або із зеленим нальотом до застосування не 

придатні.  

Треба оберігати гранати і запали від сильних поштовхів, ударів, вогню, 

бруду й вологи. Забруднені або мокрі гранати за першої ж можливості 



обережно витирають і під наглядом просушують на сонці або в теплому 

приміщенні, але не біля вогню.  

Гранати, що зберігають тривалий час у гранатних сумках, потрібно 

періодично оглядати. Несправні гранати і запали здають на склад для 

знищення.  

Бойові гранати видають лише тим, хто навчався поводитися з ними.  

Категорично ЗАБОРОНЕНО розбирати бойові гранати й усувати в них 

несправності; переносити гранати без сумок (підвішеними за кільце запобіжної 

чеки); торкатися гранати, що не розірвалася; до метання гранат РГН та РГО 

звільняти руків’я і метати їх з висмикнутим шплінтом.  

Заряджати гранату потрібно лише перед метанням. Насамперед треба 

викрутити пластмасовий корок з трубки корпусу і вставити в неї запал, 

угвинтивши його до кінця. Граната готова до метання. 

Контрольні питання:  

1) Де зберігаються гранати? 

2) Що заборонено при поводженні з гранатами? 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні запитання. 

Література: § 3 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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