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Гр. 12 «Захист України» 

Урок 17 «Тренування в неповному розбиранні та складанні автомата. 

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю». 

Мета уроку:  

вивчити порядок неповного розбирання і складання автомата; 

навчитися обслуговувати автомат; 

засвоїти основні правила безпечного поводження зі зброєю.  

 

Хід уроку: 

Розбирання й складання автомата. Розбирання автомата може бути 

неповним і повним: неповне використовують для чищення, змащення й огляду 

автомата; повне — для чищення у разі сильного забруднення автомата, після 

застосування його під дощем (снігом) і під час ремонту. Занадто часте 

розбирання автомата шкідливе, тому що прискорює зношування частин і 

механізмів.  

Розбирання і складання автомата слід проводити на столі або чистій 

підкладці; частини й механізм слід розміщувати в порядку розбирання, 

поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу й не 

застосовувати зайвих зусиль і різких ударів.  

Під час складання автомата необхідно перевірити відповідність номерів 

ствольної коробки, затворної рами, затвора й інших відокремлюваних деталей, 

що мають номер.  

Навчання розбиранню й складанню на бойових автоматах допускається 

лише у виняткових випадках з дотриманням як правил безпеки, так і особливої 

обережності в поводженні з частинами й механізмами.  

Послідовність неповного розбирання автомата.  

1. Відокремити магазин. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку 

приклада або цівку, правою рукою обхопити магазин. Натискаючи великим 

пальцем на засувку, подати нижню частину магазина уперед і відокремити 

його.  

2. Перевірити, чи немає набою в набійнику, для чого перемкнути 

перевідник вогню вниз, поставивши його в положення АВ (автоматична 

стрільба) або ОД (одиночна стрільба), відвести за рукоятку затворну раму 

назад, оглянути патронник, відпустити рукоятку затворної рами й спустити 

курок з бойового взводу. Під час розбирання автомата з нічним прицілом після 



відокремлення магазина відокремити нічний приціл, для чого відвести ручку 

затискного пристрою ліворуч–назад, зрушуючи приціл назад, відокремити його 

від автомата. 

 3. Відокремити шомпол. Послідовними поштовхуваннями ребра долоні 

правої (лівої) руки відокремити кінець шомпола від ствола так, щоб його 

головка вийшла з-під упору на основі мушки, і витягнути шомпол. У разі 

ускладненого відокремлення шомпола можна використати вибивач, який слід 

вставити в отвір головки шомпола, відвести від ствола кінець шомпола й 

витягнути його.  

4. Відокремити дульне гальмо-компенсатор. «Утопити» пальцем руки або 

викруткою фіксатор гальма-компенсатора й викрутити гальмо-компенсатор із 

різьбового виступу колодки мушки (зі ствола), обертаючи його проти ходу 

годинникової стрілки. У випадку надмірно тугого обертання корпусу гальма-

компенсатора припускається викручування його за допомогою шомпола, 

уставленого в отвори гальма-компенсатора.  

5. Відокремити кришку ствольної коробки. Правою рукою обхопити 

шийку (передню частину) приклада, великим пальцем руки натиснути на 

виступ спрямовуючого паза зворотного механізму, підняти догори задню 

частину кришки ствольної коробки і відокремити кришку. 

 6. Відокремити зворотний механізм. Утримуючи автомат лівою рукою за 

ствольну накладку, правою рукою подати вперед спрямовуючий стержень 

зворотного механізму до виходу його п’яти з поздовжнього стержня ствольної 

коробки; підняти задній кінець спрямовуючого стержня й витягнути зворотний 

механізм із каналу затворної рами .  

7. Відокремити затворну раму із затвором. Продовжуючи втримувати 

автомат лівою рукою, правою відвести затворну раму назад до упору, підняти її 

разом із затвором і відокремити від ствольної коробки.  

8. Відокремити затвор від затворної рами. Узяти затворну раму в ліву 

руку затвором догори, правою рукою відвести затвор назад, повернути його 

так, щоб спрямовуючий виступ затвора вийшов з фігурного вирізу затворної 

рами, і вивести затвор уперед .  

9. Відокремити газову трубку. Утримуючи автомат лівою рукою, правою 

прямокутним отвором у корпусі пенала для приладдя зачепити за виступ 

замикача газової трубки і повернути його від себе до вертикального положення, 

зняти газову трубку з патрубка газової камери. 

Послідовність складання автомата після неповного розбирання 



 1. Приєднати газову трубку. Утримуючи автомат лівою рукою, правою 

одягнути газову трубку переднім кінцем на патрубок газової камери й щільно 

підігнати задній кінець ствольної накладки до ствола, до упору. Повернути за 

допомогою пенала замикач ствольної накладки на себе до входу його фіксатора 

у виїмку.  

2. Приєднати затвор до затворної рами. Узяти затворну раму в ліву руку, а 

затвор — у праву й вставити його циліндричну частину в канал затворної рами, 

повернути затвор так, щоб виступ увійшов у фігурний виріз затворної рами, і 

просунути затвор уперед.  

3. Приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки. Узяти 

затворну раму в праву руку так, щоб затвор утримувався великим пальцем у 

передньому положенні. Лівою рукою обхопити шийку приклада, правою ввести 

газовий поршень у порожнину колодки прицілу й подати затворну раму вперед 

настільки, щоб відгини ствольної коробки ввійшли в пази затворної рами, 

невеликим зусиллям притиснути її до ствольної коробки і подати вперед до 

упору.  

4. Приєднати зворотний механізм. Утримуючи автомат лівою рукою, 

правою рукою ввести зворотний механізм у канал затворної рами, стискаючи 

зворотну пружину, подати спрямовуючий стержень уперед і, опустивши трохи 

вниз, завести його п’яту в поздовжній паз ствольної коробки.  

5. Приєднати кришку ствольної коробки. Вставити кришку ствольної 

коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу; натиснути 

на задній кінець кришки долонею правої руки вперед–вниз, щоб виступ 

напрямного стержня зворотного механізму ввійшов в отвір кришки ствольної 

коробки.  

6. Спустити курок з бойового взводу й поставити на запобіжник. 

Натиснути на спусковий гачок і підняти перевідник режимів стрільби до упору.  

7. Приєднати дульне гальмо-компенсатор. Закрутити дульне гальмо-

компенсатор на різьбовий виступ колодки мушки до упору. Якщо паз дульного 

гальма-компенсатора не збігся з фіксатором, необхідно відкрутити корпус 

дульного гальма-компенсатора до надійного сполучення паза з фіксатором.  

8. Приєднати шомпол. Вставити різьбовий кінець шомпола в отвір у 

кільці цівки й закріпити його. «Утопити» шомпол. Головку шомпола вставити в 

паз на колодці мушки.  

9. Приєднати магазин до автомата. Виконання розбирання (складання) 

автомата: учень підходить до місця, де розкладено зброю. Час відлічують з 



моменту подачі команди: «До неповного розбирання (складання) зброї 

приступити!» — до доповіді учня: «Готово!».  

Правила безпечного поводження зі зброєю і боєприпасами  

1. Отримавши зброю, перевірте, чи не заряджена вона.  

2. Не спрямовуйте ствол убік людей, не цільтеся в інших і не допускайте, 

щоб цілилися у вас.  

3. Зброю вважайте зарядженою, доки самі не перевірите і не розрядите її.  

4. Розрядивши зброю, поводьтеся з нею як із зарядженою.  

5. Звівши курок, ствол зброї спрямовуйте лише в напрямку цілі чи вгору 

під кутом 45–60° у безпечному напрямку (не спрямовуйте ствол на поверхні, 

які можуть спричинити рикошет, наприклад бетонна підлога, стеля, стіни 

тощо).  

6. У всіх випадках не кладіть палець на спусковий гачок, доки не буде 

потреби у відкритті вогню.  

7. Перед навчальною стрільбою насухо протріть канал ствола; перевірте, 

чи немає в стволі сторонніх предметів; переконайтеся в справності зброї та 

спорядження до неї. 

Контрольні питання:  

1. Як і у якій послідовності проводять неповне розбирання АК-74?  

2. Як і у якій послідовності проводять неповне збирання АК-74?  

3. Обґрунтуйте необхідність тренування в розбиранні та складанні 

автомата.  

4. За допомогою зустрічних запитань перевірте знання свого товариша 

щодо правил безпеки поводження з АК-74. 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 19 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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