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Гр. 11 «Захист України» 

Урок 13 «Правила стрільби зі стрілецької зброї». 

Мета уроку:  

вивчити правила стрільби зі стрілецької зброї; 

навчитися готуватися до стрільби з коротких зупинок і на ходу; 

засвоїти поняття «лінія прицілювання»; 

оволодіти навичками правильного спуску курка.  

 

Хід уроку: 

Приготування до стрільби для ведення вогню по наземних цілях з 

коротких зупинок і на ходу. При стрільбі навскидку (швидко піднісши зброю і 

ні на що не спираючись) на ходу, без зупинки зброя скидається з плеча 

одночасно з постановкою на землю лівої (правої) ноги, а стрільба 

розпочинається під час перенесення правої (лівої) ноги уперед. При цьому не 

сповільнюється рух уперед. Лікоть лівої руки до боку не притискають, а лікоть 

правої руки утримують приблизно на рівні плеча.  

Стріляючи на ходу навскидку з короткої зупинки, необхідно одночасно з 

постановкою лівої ноги на землю притиснути лікоть лівої руки до боку і 

нахилити голову до приклада. При цьому прямі ноги необхідно розставити 

приблизно на ширину плечей, а тіло нахилити вперед дещо більше, аніж при 

звичайній стрільбі стоячи з місця.  

Рух припиняють лише на дуже нетривалий час (не довше 7 с — удень і 9 

с — уночі), щоб супротивник не встиг зробити прицільного пострілу. 

Швидкість відкриття вогню досягають завдяки швидкості прикладання зброї та 

прицілювання. Спуск курка проводять швидко, але плавно, без ривка. Після 

прицільної стрільби чергою рух одразу ж відновлюють.  

Під час руху приклад зброї утримують під правою рукою з піднесеним 

дещо догори стволом. Зброю під час руху перезаряджають, але стрілець не 

припиняє спостереження за супротивником. Під час стрільби в русі з 

прикладом, притиснутим до боку, ліва рука міцно утримує зброю за цівку, а 

передпліччя правої руки міцно притискує приклад до правого боку або 

впирається в плечову частину правої руки біля ліктьового суглоба. При цьому 

кисть правої руки утримує зброю за пістолетну рукоятку.  

У ціль зброю спочатку спрямовують поворотом тіла, а напрямок стрільби 

доводять поворотом лівої руки праворуч або ліворуч. Наведення зброї у 



вертикальній площині виконують переміщенням зброї правою рукою вгору або 

вниз.  

Стрільбу проводять у момент перенесення правої (лівої) ноги уперед. 

Стрільбу під час руху по одиноких цілях ведуть короткими чергами, а по 

групових цілях — довгими чергами. Дуже важливо під час стрільби в русі не 

зволікати з моментом відкриття вогню, коли лінія прицілювання збігається з 

ціллю. Стрільбу ведуть постійно, уточнюючи приціл. Точку прицілювання 

вибирають на рівні нижнього обрізу цілі: це дає змогу використовувати для 

ураження цілі рикошет.  

Лінія прицілювання (цілик, мушка, мішень). Прицілювання — це 

надання каналу ствола напрямку, необхідного для того, щоб уразити ціль. 

Виконують прицілювання за допомогою прицілу та мушки. Лінія прицілювання 

— пряма лінія, яка проходить від ока стрільця через середину прорізу прицілу 

(на рівні з її краями) і вершину мушки в точку прицілювання. Для здійснення 

влучного пострілу (черги) суттєву роль відіграє точність й одноманітність 

прицілювання.  

Під час прицілювання стрільцю необхідно точно оцінювати 

взаєморозміщення прорізу прицілу (цілика), мушки та точки прицілювання 

(мішені). Якість цієї оцінки залежить від гостроти зору, а також освітлення 

місця стрільби та його розташування (тир, стрільбище, відкрита місцевість, 

поле бою). У процесі прицілювання, як правило, бере участь одне око. Його 

називають провідним напрямком зорового аналізатора.  

У більшості людей провідне око — праве. Початкове навчання 

прицілюванню можна проводити як одним оком, так і двома разом. Під час 

прицілювання стрілець прагне поєднати цілик, мушку і точку прицілювання на 

мішені за умови чіткого їх бачення, але біологічно він цього зробити не зможе, 

так як очі людини не в змозі одночасно чітко бачити предмети, що розташовані 

від нього на різній відстані — прицільні пристрої зброї та мішень. Отож не слід 

напружувати зір і намагатися бачити все чітко.  

Не слід також часто переводити погляд з прицільних пристроїв зброї на 

мішень і навпаки. Адже очі втомляться і знизиться гострота зору, що негативно 

позначиться на результатах стрільби. Стрільцю залишається або добиватися 

чіткого бачення «рівної мушки», або точки прицілювання за чіткої видимості 

мішені, або точки прицілювання. За таких умов мушку і проріз цілика видно 

розмито, через що стрілець перестає контролювати лінію прицілювання зброї, і 

це призводить до вкрай неточної стрільби.  



Головне в прицілюванні — це чіткість, різкість бачення мушки і прорізу 

цілика плюс правильне їх розташування, а також і менш чітке, розмите бачення 

мішені та місця (точки) прицілювання. Основне завдання під час прицілювання 

— контроль за чіткістю бачення мушки і прорізу цілика.  

Відсутність контролю за чіткістю бачення прицільних пристроїв — одна з 

основних помилок під час прицілювання.  

Навичка втримання потрібної чіткості прицільних пристроїв має таке ж 

важливе значення, як і навичка втримання рівної мушки. Прицілюючись, 

потрібно стежити за тим, щоб гривка прицільної планки займала горизонтальне 

положення. Утримання мушки рівною, чіткою в точці прицілювання повинне 

мати активний характер.  

Стрілець не має чекати настання моменту найкращої стійкості зброї, він 

зобов’язаний активно шукати способи поєднання прицільних пристосувань 

зброї, а також їх поєднання з точкою прицілювання. На влучність стрільби 

істотно впливає дихання стрільця. Якщо не затримати дихання під час спуску 

курка, зброя матиме значне коливання за вертикаллю та горизонталлю, бо 

приклад під час видиху опускається, а ствол піднімається, а під час вдиху — 

навпаки. Щоб цього не відбувалося, необхідно в момент прицілювання і спуску 

курка затримати дихання.  

Спуск курка. Перед спуском курка треба зробити вдих, а потім неповний 

видих і затримати дихання на 7–10 с. Цього часу цілком достатньо, щоб 

правильно прицілитися і зробити плавний спуск курка.  

Щоб спустити курок, потрібно, міцно утримуючи автомат лівою рукою за 

ствольну накладку або магазин, правою притиснути приклад до плеча, 

затамувавши подих, продовжувати плавно натискати на спусковий гачок до тих 

пір, поки курок непомітно для стрільця не спуститься з бойового взводу, тобто 

поки не відбудеться постріл. При цьому вказівний палець правої руки першою 

фалангою накладається на спусковий гачок зброї. Натискати на гачок потрібно 

плавно, відтягуючи його прямо назад.  

Якщо під час прицілювання «рівна мушка» значно відхилиться від точки 

прицілювання, потрібно, не посилюючи і не послаблюючи тиску на спусковий 

гачок, уточнити наводку i знову відновити натиск на спусковий гачок доти, 

поки не відбудеться постріл. Під час спуску курка не слід зважати на незначні 

коливання «рівної мушки» на точці прицілювання.  

Прагнення дотиснути спусковий гачок у момент найкращого положення 

«рівної мушки» з точкою прицілювання призводить до смикання за спусковий 

гачок і неточного пострілу.  



Тренування у приготуванні до стрільби здійснюється згідно з 

нормативом № 1 (Н-В-1) «Приготування до стрільби з різних положень 

(лежачи, стоячи, з коліна) у діях у пішому порядку».  

Для тренування потрібно виконати певні умови. Учень зі зброєю у 

вихідному положенні на відстані 10 м від вогневої позиції (місця для стрільби). 

Автомат у положенні «На ремінь!». Керівник вказує вогневу позицію (місце для 

стрільби) положення для стрільби і подає команду «ДО БОЮ!». Учень 

готується до стрільби (переводить зброю з похідного положення в бойове, 

заряджає зброю) і доповідає: «Такий-то до бою готовий!» На прицілі мають 

бути встановлені нульові установки.  

Контрольні питання:  

1. Створіть варіант алгоритму одноманітного прицілювання зброї.  

2. До яких наслідків зі станом здоров’я призведе посилений розгляд 

дрібних деталей (мушки й прорізу прицілу)?  

3. Обміркуйте, з якою метою після доповіді стрільця: «Такий-то / така-то 

(звання, прізвище) до бою готовий (-а)!» — на прицілі мають бути нульові 

установки. 

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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