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Гр. 12 «Захист України» 

Урок 18 «Малокаліберна гвинтівка: загальна будова та характеристика». 

Мета уроку:  

вивчити загальну будову та характеристику малокаліберної гвинтівки; 

навчитися обслуговувати гвинтівку та виконувати навчальні вправи зі 

стрільби; 

засвоїти основні правила безпечного поводження зі зброєю.  

 

Хід уроку: 

Малокаліберна гвинтівка ТОЗ-8М, калібру 5,6 мм, з відкритим секторним 

прицілом є безвідмовною і надійною в експлуатації, має високу купчастість 

бою.  

Характеристики ТОЗ-8М  

Калібр ствола, мм 5,6  

Довжина гвинтівки, мм 1113  

Довжина ствола, мм 640  

Довжина прицільної лінії, мм 587  

Прицільна дальність, м 250  

Найбільша дальність польоту кулі, м 1200  

Убивча сила, м 800  

Початкова швидкість польоту кулі, м/с 280  

Швидкострільність, пострілів/хв 10  

Кількість нарізів 4  

Маса, кг 3,12  

Гвинтівка ТОЗ-12 з діоптрійним прицілом призначена для початкового 

навчання зі стрільби та тренування стрільців.  

Загальна будова гвинтівки і призначення її механізмів та деталей. 

 Ствол слугує для спрямування польоту кулі.  

Ствольна коробка призначена для розміщення затвора і спускового 

механізму.  



Затвор використовують для того, щоб надсилати патрон у патронник, 

закривати канал ствола, здійснювати постріл, викидати стріляну гільзу.  

Спусковим механізмом здійснюють спуск курка з бойового зводу.  

Прицільний пристрій слугує для спрямування гвинтівки в ціль і надання 

їй потрібного кута прицілювання.  

Тильна кришка захищає очі стрільця від опіку в разі прориву газу під час 

стрільби.  

Ложе з’єднує всі частини гвинтівки, слугує для зручності при стрільбі; 

має приклад, шийку, цівку.  

Заряджання малокаліберної гвинтівки проводять так: відкривши і 

відвівши затвор, узяти патрон за головку великим і вказівним пальцями правої 

руки і підштовхнути його вперед, поки закраїна гільзи не наштовхнеться на 

торець ствола; закрити затвор.  

Будова патронів. Для стрільби з малокаліберної гвинтівки 

використовують так звані унітарні патрони. Унітарний патрон складається з 

кулі для безпосереднього ураження цілі; порохового заряду; капсуля-

запальника для запалення пороху; гільзи, яка є корпусом і об’єднує всі 

елементи патрона  

Пневматична гвинтівка. Пневматична гвинтівка — це зброя, 

призначена для ураження цілі на віддалі кулею, що приводиться в рух енергією 

стиснутих газів або повітрям.  

 Пневматична гвинтівка пружинно-компресійного типу належить до 

наймасовіших моделей. Вирізняється простотою й високою надійністю.  

Пневматична гвинтівка ІЖ-38.  

Характеристики ІЖ-38  

Калібр ствола, мм 4,5  

Довжина нарізного ствола, мм 450  

Початкова швидкість польоту кулі, м/с 150–180  

Зусилля спуску, кг 2–3  

Загальна довжина рушниці, мм 1050  

Маса, кг 2,8  



Однозарядна пружинно-поршнева гвинтівка моделі ІЖ-38 обладнана 

нарізним сталевим стволом. Для стрільби з неї використовуються лише 

свинцеві кулі.  

Зведення здійснюється «переломом» ствола, рухом донизу – назад – 

уперед – догори. Під час зведення відкривається казенний зріз ствола для 

ручного заряджання кулі. Має блокування від випадкового пострілу в момент 

зведення у разі не повністю замкненого каналу ствола.  

Відкритий приціл з мікрометричним регулюванням по горизонталі й 

вертикалі і змінюваною довжиною прицільної лінії.  

Є автоматичний запобіжник, блокуючий спусковий гачок при заряджанні 

гвинтівки. Мушка закрита, нерухома, положення цілика регулюється по 

вертикалі і горизонталі мікрометричними гвинтами.  

Регулюється довжина прицільної лінії. Для стрільби з неї 

використовуються лише свинцеві кулі.  

Загальна будова помпових та напівавтоматичних гладкоствольних 

рушниць.  

Помпова зброя — вогнепальна зброя, у якій змінна передня рукоять 

(цівка) рухає затворну групу, ковзаючи в разі механічного впливу на неї назад 

або вперед, викидаючи відстріляну гільзу та досилаючи новий патрон. 

Найчастіше використовується для магазинних рушниць, але існують і помпові 

рушниці. Такий механізм зручніший за класичні магазинні гвинтівки з 

ковзаючим затвором і трохи зручніший за двоствольні рушниці, бо немає 

потреби прибирати руку з рукояті для перезарядки до повного розстрілу 

магазина. У збройовій справі загальноприйнята назва цього виду перезарядки 

— плаваюча цівка. Першою рушницею з подібним типом затвора стала 

Winchester Model 1897, відома в США як Trenchgun M1897 (траншейна 

рушниця моделі 1897).  

Переваги. Інтервал між пострілами в помпової зброї в середньому 

коротший, ніж у певних зразків самозарядного (напівавтоматичного). 

Використання спектру патронів, несумісних зі стандартною зброєю, є суттєвою 

перевагою такої рушниці. Механічний принцип дії робить цю зброю дешевшою 

і надійнішою, ніж самозарядна. У процесі перезарядки є можливість вибрати 

нову ціль, що є унікальною властивістю цього озброєння.  

Недоліки. Як і рушниця, ця зброя не використовує магазин, який 

від’єднується, що ускладнює повну перезарядку, оскільки кожен патрон 

повинен бути вкладений в магазин вручну. Проте в певних помпових видах 



зброї є магазини, які від’єднуються, наприклад, у серії гвинтівок Remington 

7600 та італійської рушниці Valtro PM5.  

Помпова рушниця (англ. Pump-action rifle) — рушниця, перезарядка якої 

відбувається поздовжним рухом (пересмикуванням) цівки силою руки стрільця, 

завдяки цьому рухові і отримана назва системи (від англ. to pump — «качати»).  

Вона має сім основних елементів (ствол, ствольну коробку, затвор, 

ударно-спусковий механізм, магазин, цівку та приклад). Як і звичайна рушниця, 

помпова дає змогу вести вогонь як дробовими набоями, так і кулями.  

Відкривання затвора, зведення курка, та подавання чергового патрона з 

магазина відбувається під час руху цівки назад (на себе), а досилання патрона в 

патронник і закривання затвора під час руху цівки вперед (від себе). 

Конструктивно можливий протилежний порядок дій, однак через те, що 

відкривання затвора та вивільнення стріляного патрона потребує більших 

зусиль, зручніше робити це під час руху руки «на себе».  

Можлива стрільба сигнальним і піротехнічним патронами, патроном з 

гумовою кулею або резиновою картеччю. Можливе виконання у мисливському 

варіанті.  

Характеристики Форт-500МС  

Калібр 12/76 мм  

Принцип дії  Ручна перезарядка, ковзна цівка  

Маса з порожнім магазином, не більше, кг 4,1  

Місткість магазина, патронів 4  

Зусилля спуску, кгс 2,5–3,5  

Тип прикладу Телескопічний  

Гладкоствольна мисливська рушниця має один чи кілька гладких 

циліндричних стволів, іноді з невеликим звуженням у дуловій частині. 

Призначена для стрільби дробом і спеціальними кулями.  

Стрільба результативна на коротких дистанціях — 30–50 м.  

Під час дробового пострілу до цілі летить цілий сніп дробин, що 

утворюють уражальне коло діаметром понад 1 м, тому дуже хороші результати 

гладкоствольні рушниці дають на полюванні на птахів, дрібних і середніх 

звірів, яких доводиться стріляти в польоті або на бігу.  



Основні показники гладкоствольної мисливської рушниці. Основним 

показником бою дробової рушниці вважають його різкість, купчастість і осип, а 

також сталість усіх цих якостей. Різкість бою характеризується пробивною 

здатністю дробу в момент зіткнення з цілю.  

Уважається, якщо при пострілі на відстані 50 кроків (35 м), дробини 

входять в суху соснову дошку на 2–3 розміру свого діаметра, то різкість 

відмінна. Якщо у пробоїну входить тільки одна така ж дробина (зазвичай № 7), 

то різкість достатня. Коли ж дріб ледь входить у дошку, різкість погана.  

Купчастість бою характеризується співвідношенням кількості дробин, які 

на нормальній стрілецькій дистанції до 35 м утворюють основне вбивче коло, 

до загальної кількості дробин у заряді, оскільки частина з них розсіюється вбік. 

Цю якість визначають, підраховуючи у відсотках кількість дробин, що влучили 

на відстані 35 м у коло діаметром 75 см, щодо кількості дробин у заряді. Осип 

дробу — це показник рівномірності в розміщенні дробин під час попадання в це 

ж коло.  

Для полювання найкраще, якщо дріб рівномірно або з певним згущенням 

до центру приходить в пристрілювальну мішень.  

Цю якість легко визначити на око.  

У комплект входять насадки: циліндр (для стріляння кулею); півчок (для 

стріляння картеччю); чок (для стріляння дробом), а також насадки для 

використання несмертельних боєприпасів, спеціальних набоїв і гранат зі 

сльозогінним газом. Надійне замикання каналу цівки здійснюється поздовжньо-

ковзаючим замком. Механізм стріляння куркового типу. Рушниця 

конструктивно призначена для стрільби тільки набоями калібру 12 мм з 

довжиною гільзи 70 мм та калібру 12 мм «магнум» з довжиною гільзи не 

більше 76 мм, за загальної довжини спорядженого набою не більше 65 мм.  

Будова рушниці. Рушниця складається із цівки, цівкової скриньки, 

замка, ударноспускового механізму, трубчастого магазина, підцівника, ручки та 

розкладного приклада. Цівкова скринька з’єднує основні деталі рушниці: цівку, 

магазин, ручку і розкладний приклад. По внутрішніх стінках цівкової скриньки 

ковзає замок. Відбивач, подавач, лівий і правий відсікачі набоїв також 

розміщені в цівковій скриньці. Розбивно-спусковий механізм розміщено в 

корпусі, що дає змогу виконувати тільки поодинокі постріли. Запобіжник 

кнопкового типу, розміщений в спусковій клямрі, після переведення його в 

позицію «безпечно» блокує шептало. Після переміщення підцівника вперед, 

замок подає набій в набійник і вводить бойовий упор в зчеплення з 

хвостовиком цівки.  



Заходи безпеки. Рушницю і набої слід зберігати окремо, у недоступному 

для сторонніх осіб місці. Зберігати рушницю незарядженою, курок повинен 

бути спущеним. Не залишайте заряджену рушницю без нагляду.  

Суворо заборонено розбирати заряджену рушницю, використовувати 

споряджені набої під час перевірки взаємодії деталей та механізмів рушниці; 

стріляти з рушниці за наявності в цівці забруднень, мастила чи інших сторонніх 

предметів; застосовувати набої, не призначені для рушниці. Виявивши недоліки 

в зарядженій рушниці, перш ніж з’ясовувати їх причини, переведіть запобіжник 

в положення «безпечно».  

Будьте обережні, перезаряджаючи рушницю. Порожні гільзи 

викидаються із силою і можуть зашкодити присутнім. Підготовка до стрільби. 

Для введення рушниці в експлуатацію, необхідно її розконсервувати, 

звільнивши від пакування, і видалити мастило з рушниці. Для переведення 

приклада зі складеного стану в розкладений повернути його у вертикальній 

площині навколо осі до спрацювання фіксатора розгорнутого стану приклада. 

 Заряджання. Перемістіть підцівник повністю назад. Спорядіть магазин 

набоями через нижнє вікно цівкової скриньки, повернувши рушницю так, щоб 

спускова клямра була зверху. Просувайте передній край набою в магазин до 

тих пір, доки ободок набою не зайде за правий відсікач. Ніколи не намагайтесь 

перебільшити місткість магазина!  

Стрільба. Коли дуло рушниці спрямоване на ціль, а рушниця заряджена, 

установіть запобіжник в позицію «вогонь», прицільтесь, натисніть спусковий 

гачок на довжину ходу, рушниця вистрелить. Щоб перезарядитися, відведіть 

підцівник повністю назад. Щоб продовжити стрільбу, подайте новий набій із 

магазина в набійник, перевівши підцівник повністю вперед, і натисніть на 

спусковий гачок. Після пострілу останнім набоєм підцівник переведіть назад, 

перевірте наявність набоїв у набійнику. Якщо їх немає, підцівник переведіть 

уперед і зробіть контрольний спуск гачка.  

 

Контрольні питання: 

 1. Виконайте самоперевірку знань правил безпеки поводження з 

малокаліберною та пневматичною зброєю.  

2. Укажіть, до якого виду зброї належить ТОЗ-8. Яке основне її 

призначення? Назвіть основні характеристики цього виду зброї.  

3. До якого виду зброї належить ІЖ-38? Яке основне її призначення? 

Назвіть основні характеристики.  



4. Укажіть, до якого виду зброї належить рушниця МР-153.  

5. Назвіть принцип дії помпової рушниці.  

6. Перелічіть основні переваги і недоліки помпових та напівавтоматичних 

гладкоствольних рушниць 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 20 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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