
11.11.2020 

Гр. 11 «Захист України» 

Урок 12 «Прийоми стрільби зі стрілецької зброї». 

Мета уроку:  

вивчити прийоми стрільби зі стрілецької зброї; 

навчитися готуватися та вести прицільний вогонь зі стрілецької зброї; 

засвоїти дії військовослужбовця при підготовці та веденні стрільби зі зброї.  

 

Хід уроку: 

Стрільба — ведення вогню з різних видів зброї. Терміном «стрільба» 

позначають також наукову дисципліну, яка розробляє теорію стрільби і предмет 

бойової підготовки.  

Стрільбу поділяють на бойову, навчальну та спортивну. Стрільба з 

кожного виду зброї має свої особливості, які вивчають у теорії стрільби, а 

також у відповідних правилах стрільби та настановах. Загальною основою 

теорії стрільби різних видів зброї є балістика та теорія ймовірностей.  

Вогонь зі стрілецької зброї ведуть переважно на відстанях, що не 

перевищують 800– 1000 м, на яких траєкторії зберігають настильність і мало 

змінюються під впливом зовнішніх умов стрільби. Саме це забезпечує високу 

ефективність вогню, особливо зосередженого.  

На відстані до 400 м для автоматів і до 800 м для кулеметів 

забезпечується для таких цілей, як кулемет, ростова фігура, надійність стрільби, 

близька до 90 %, за витрат — 15–25 патронів.  

Така дієвість вогню сучасної автоматичної зброї, з одного боку, і 

короткочасність появи живих цілей на полі бою — з іншого боку, вимагають 

надзвичайно простих правил стрільби. Вони надають можливість за лічені 

секунди здійснювати підготовку необхідних даних для початку ведення вогню, 

також для введення поправок в ході стрільби по різноманітних цілях.  

Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї викладені в наказі 

начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ від 01.04.2009 р. 

«Про затвердження Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин». 

 Постріл — це викидання кулі з каналу ствола енергією газів, які 

утворюються під час згорання порохового заряду. Від удару бойка по капсулю 

бойового патрона вибухає детонуюча речовина капсуля. Полум’я через отвори 

в дні гільзи проникає до порохового заряду й запалює його, унаслідок чого 



велика кількість дуже нагрітих газів утворюють у каналі ствола високий тиск на 

дно кулі, а також на дно та стінки гільзи і на стінки ствола та затвора.  

Періоди пострілу. Постріл відбувається в надзвичайно малий проміжок 

часу (0,001–0,06 с).  

Під час пострілу виокремлюють 4 послідовних періоди:  

• попередній;  

• перший, або основний;  

• другий;  

• третій, або період післядії газів.  

Рух кулі в каналі ствола зброї. У результаті тиску газів куля зрушує з 

місця й врізається в нарізи ствола, обертаючись по них, проходить через канал 

ствола з постійно зростаючою швидкістю і вилітає назовні в напрямку осі 

каналу ствола.  

Тиск газів на дно гільзи викликає рух зброї назад. Через тиск газів на 

стінки гільзи та ствола відбувається деформація гільзи і вона притискається до 

патронника, перешкоджаючи прориву порохових газів убік затвора.  

Одночасно нагрівається ствол і виникають коливальні рухи. Гази та 

частки незгорілого пороху, вилітаючи з каналу ствола вслід за кулею, 

взаємодіючи з атмосферним повітрям, утворюють полум’я й ударну хвилю, які 

спричиняють звук пострілу.  

Під час пострілу з автоматичної зброї, який використовує енергію віддачі, 

тиск газів через дно гільзи передається на деталі затвора і спричиняє його рух зі 

стріляною гільзою назад.  

Тиск газів на дно гільзи пересилює інерцію затвора та пружність 

зворотно-бойової пружини. Куля вже до цього часу вилітає з каналу ствола. 

Відходячи назад, затвор стискає зворотно-бойову пружину.  

Потім, завдяки енергії пружини, затвор рухається вперед і досилає 

наступний набій магазина в набійник.  

Початкова швидкість кулі, її вплив на бойові властивості зброї. 

Початковою швидкістю кулі називають швидкість, із якою куля залишає канал 

ствола, тобто швидкість руху кулі поблизу точки вильоту.  

Початкова швидкість — це умовна величина, яка дещо перевищує дульну 

і є меншою, ніж максимальна. Для стрілецької зброї що більша початкова 



швидкість, то більш настільною (пологою) стає траєкторія польоту кулі при 

однакових кутах піднесення.  

Величина початкової швидкості залежить від таких основних факторів:  

а) маса кулі;  

б) маса заряду;  

в) довжина каналу ствола;  

г) температура й вологість порохового заряду;  

ґ) форма і розміри пороху.  

Положення під час стрільби з місця (лежачи, з коліна, стоячи) та в 

русі. Вибір і зайняття правильної позиції для стрільби. Прийоми стрільби 

(вогневі тренування).  

Стрільбу з автомата можна вести з різних положень і з будь-якого місця, 

звідки видно ціль або ділянку місцевості, на якій передбачають появу 

супротивника.  

Ведучи вогонь з місця, автоматник приймає положення для стрільби 

стоячи, з коліна та лежачи — залежно від умов місцевості та вогню 

супротивника.  

Під час руху автоматник може вести вогонь на ходу без зупинки та з 

короткою зупинкою.  

Для стрільби в бойових умовах слід вибирати таке місце, яке забезпечує 

найкращий огляд та обстріл, закриває автоматника від спостереження та 

обстрілу супротивника, дає змогу зручно виконувати прийоми стрільби. 

 Вибір і зайняття правильної позиції для стрільби. Важливе значення 

для здобуття перемоги в бою має те, наскільки правильно солдат вибере місце 

для ведення вогню і спостереження за супротивником.  

На місцевості солдат знаходить природне укриття (канаву, вирву, колоди 

тощо), потім оглядає все довкола і непомітно переміщується до нього.  

Перш ніж розпочати облаштування позиції, необхідно дослідити 

місцевість, звернувши особливу увагу на низини, канави, борозни та інші 

укриття, що їх супротивник може використати для непомітного наближення.  

У населеному пункті місце для стрільби може бути обране у вікні будівлі, 

на горищі, біля фундаменту споруди тощо. 



Послідовність дій стрільця з автомата під час приготування до 

стрільби, проведення і припинення стрільби.  

Стрільба з автомата складається з виконання таких прийомів:  

а) прийняття положення для стрільби, заряджання зброї;  

б) виконання пострілу (прицілювання й виконання спуску);  

в) припинення стрільби (припинення натискування на хвіст спускового 

гачка, установлення перевідника в запобіжне положення, розряджання 

автомата).  

Якщо автомат перебуває в положенні «на ремінь», тоді необхідно подати 

праву руку за ременем трохи вгору і, знімаючи автомат з плеча, підхопити його 

лівою рукою за спускову скобу і ствольну коробку, потім узяти автомат правою 

рукою за ствольну накладку і цівку дуловою частиною уперед.  

Одночасно із цим зробити повний крок правою ногою вперед і трохи 

праворуч. Нахиляючись уперед, опуститися на ліве коліно і поставити ліву руку 

на землю поперед себе, пальцями праворуч. Потім, спираючись послідовно на 

стегно лівої ноги і передпліччя лівої руки, лягти на лівий бік і швидко 

повернутися на живіт, розкинувши ноги злегка вбік носками назовні; автомат 

при цьому покласти цівкою на долоню лівої руки.  

Для заряджання автомата потрібно:  

а) приєднати до автомата споряджений магазин;  

б) зняти автомат із запобіжника;  

в) поставити перевідник режиму ведення вогню на необхідний вогонь; 

 г) енергійно відвести затворну раму назад до упору і відпустити її;  

ґ) поставити автомат на запобіжник, якщо не потрібно відкривати вогню 

негайно або не було команди «Вогонь!», і перенести праву руку на пістолетну 

рукоятку. Якщо перед заряджанням автомата магазин не був споряджений 

патронами або патрони були витрачені при стрільбі, то необхідно спорядити 

магазин.  

Виконання стрільби передбачає встановлення прицілу та цілика, 

перевідника на необхідний вид вогню, прикладку, прицілювання, спуск курка й 

утримання автомата під час стрільби.  

Щоб установити приціл, потрібно, наблизивши автомат до себе, великим і 

вказівним пальцями правої руки стиснути засувку хомутика і пересунути його 



до суміщення переднього зрізу з рискою (поділом) під відповідною цифрою на 

прицільній планці. Якщо припустити, що стрільбу з автомата, як правило, 

ведуть на невеликих відстанях, зазвичай у межах дальності прямого пострілу, 

то кожен стрілець має вміти ставити приціл 3 (4) або «П».  

Приціл на поділ 3 (4) встановлюється за звуками клацання, а на «П» — 

відтягуванням хомутика назад до упору.  

Для установки зброї на необхідний вид вогню, потрібно, натискаючи 

великим пальцем правої руки на виступ перевідника, повернути перемикач 

униз:  

до першого клацання — для ведення автоматичного вогню (АВ),  

до другого клацання — для ведення одиночного вогню (ОД).  

Прикладка автомата. Щоб виконати прикладку автомата в положенні 

лежачи, треба, утримуючи автомат лівою рукою за ствольну накладку або за 

магазин, а правою рукою за пістолетну рукоятку і тримаючи ціль у полі зору, 

уперти приклад у плече так, щоб відчувати щільне прилягання всього 

затильника.  

Вказівний палець правої руки (першою фалангою) накласти на спусковий 

гачок. Нахиливши голову трохи уперед і не напружуючи шиї, праву щоку 

прикласти до приклада.  

Лікті при цьому мають бути поставлені на землю в найзручніше 

положення, приблизно на ширину плечей під час стрільби з положення лежачи і 

з окопу стоячи або з коліна.  

Лікоть лівої руки поставлений на стегно лівої ноги біля коліна або 

трошки нижче, а лікоть правої руки піднятий приблизно на висоту плеча під час 

стрільби з коліна за межами окопу.  

Лікоть лівої руки притиснутий до тіла в місці кріплення сумки для гранат, 

якщо автомат утримується за магазин, а лікоть правої піднятий приблизно на 

висоту плеча у разі стрільби з положення стоячи за межами окопу.  

Якщо під час прикладки використано ремінь для надійнішого тримання 

автомата в момент стрільби, то ремінь поміщають під кистю лівої руки так, щоб 

він притискав її до цівки. 

Контрольні питання:  

1) Розкрийте послідовність приготувань до стрільби під час підготовки до 

ведення вогню по наземних цілях з коротких зупинок.  



2) Укажіть послідовність приготувань до стрільби під час підготовки до 

ведення вогню по наземних цілях на ходу.  

3) Обміркуйте і назвіть причини виникнення звуку під час стрільби. 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 16 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ І.М.Герасимов, К.О.Пашко, 

М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2018.  

 

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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