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Гр. 12 «Захист України» 

Урок 20 «Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї». 

Мета уроку:  

вивчити загальну будова та види боєприпасів до стрілецької зброї; 

навчитися розрізняти маркування боєприпасів; 

засвоїти заходи безпеки при поводженні з боєприпасами.  

 

Хід уроку: 

Загальна будова боєприпасів до стрілецької зброї.  

Елементи бойового патрона.  

Набій (унітарний набій (патрон) — боєприпаси стрілецької зброї та 

малокаліберних гармат (до 76 мм), що заряджається в один (лат. unitas — 

єдність) прийом.  

Унітарним патроном може бути артилерійський постріл або набій, у 

якому є снаряд (куля, картеч або заряд дробу), заряд пороху, запальний елемент 

(капсуль-запальник). Склад унітарного патрона: куля; гільза; заряд пороху; 

денце із закраїною; запальний елемент (капсуль) й іноді додаткові елементи, 

з’єднані в одне ціле за допомогою гільзи. 

Патрон  (від нім. Hülse — «оболонка») — тонкостінна закрита з одного 

кінця трубка (стакан), призначена для розміщення метального заряду і засобів 

займання (ініціації), що слугує оболонкою унітарного збройового патрона або 

артилерійського пострілу для вогнепальної зброї і що сполучає в одне ціле 

конструктивні частини патрона: снаряд (кулю, дробовий заряд, артилерійський 

снаряд тощо), пороховий заряд і капсульзапальник.  

Найважливіші якості збройової гільзи — герметичність, стійкість до 

корозії, міцність і легкість вилучення її з патронника після пострілу.  

Бойовий патрон до 5,45мм АК-74 складається з кулі, гільзи, порохового 

заряду і капсуля . Маса — 10,2 г (7,62 мм — 16,2 г).  

Звичайна куля (маса — 3,4 г) призначена для ураження живої сили 

супротивника. Складається зі сталевої оболонки, покритої лаком, та сталевої 

серцевини. Поміж оболонкою і серцевиною — свинцевий прошарок.  

Трасуюча куля, крім ураження живої сили супротивника, дає змогу 

корегувати ведення вогню та позначення цілей світловим слідом. Пороховий 



заряд під час горіння утворює великий тиск газів, які штовхають кулю. Він 

складається з нітрогліцеринового (піроксилінового) пороху (вага — 1,45 г).  

Капсуль призначений для запалення порохового заряду. Складається з 

ковпачка, ударного складу та фольгового кружечка.  

Тара пакування патронів 5,45 мм: 9 пачок по 30 шт. — усього 270 штук 

100 Патрони 5,45 мм упаковані в дерев’яні ящики. У кожному з них містяться 

дві цинкові герметично зачинені коробки. У кожній містяться картонні коробки 

по 30 патронів у кожній. Усього в цинковій коробці містяться 1080 патронів, у 

ящику — 2160 патронів.  

Основні характеристики патронів. Існує велика кількість типового 

поділу боєприпасів до стрілецької зброї. Їх розрізняють за калібром, будовою 

кулі, наявністю закраїни гільзи, призначенням та видом зброї, що 

використовується. Єдине, що залишається загальним для всіх патронів, — це 

унітарність та центральне запалювання (розташування капсуля на донці гільзи 

по повздовжній осі патрона).  

За типом патрони поділяють на: бойові, мисливські, холості, газові, 

травматичні та інші.  

Призначення — це передбачуване використання патрона. Воно значною 

мірою залежить від типу кулі, якою він споряджений.  

Основний сенс розрізнень за призначенням — це заперешкодне 

(ураження живої сили, що захищена) або зупиняюча дія (гальмування кулі в 

цілі чи повне передавання імпульсу). Зупиняюча дія передбачає збільшений 

травматичний ефект.  

Приклади: 

7,62 пістолетний патрон зразка 1930 р. Початкова швидкість кули — 

430 м/с; енергія кулі — 508 Дж. 7,62 мм пістолетний патрон (7,62 × 25 мм) до 

пістолета ТТ був прийнятий на озброєння у 1930 р. як копія патрона 7,63 × 25 

мм до пістолета «Маузер» зразка 1896 р. До кінця 50-х рр. ХХ ст. їх випуск 

було практично припинено.  

9 мм пістолетний патрон (9 × 18 мм ПМ). Початкова швидкість кули 

Пст — 315 м/с; енергія кулі — 303 Дж. Патрон до пістолетів Макарова (ПМ) і 

Стечкіна (АПС) прийнятий на озброєння у 1951 році.  

5,45 мм патрон зразка 1974 р. (5,45 × 39 мм). Початкова швидкість кулі 

— 890 м/с; енергія кулі — 1347 Дж. Патрон виготовляли як автоматний з малим 

імпульсом для збільшення стійкості зброї під час стрільби та збільшення 



боєзапасу, що переносять, у 1,5 разу порівняно з патроном зразка 1943 р. 

Прийнятий на озброєння в 1974 р. одночасно з АК–74.  

Патрон має сталеву лаковану гільзу та гострокінцеву кулю зі сталевим 

сердечником у свинцевій оболонці. Куля в подовженій головній частині має 4-

міліметрову порожнину, потрібну для перерозподілу ваги, що впливає на 

стійкість польоту і зумовило чимало легенд про кулі «із зміщеним центром 

ваги». Кулю 7Н10 (маса 3,6 г) виготовляють з 1992 р., вона має збільшений за 

рахунок порожнини термостійкий сердечник та збільшене бронепробивання. 

Виготовляють патрони зі спеціальними кулями: трасуючою — Т (7Т3), 

бронебійною — Б (7Н22) та зі зменшеною швидкістю для безшумової стрільби 

— УС (7У1), а також холостий патрон з порожньою пластиковою кулею (7×3).  

7,62 мм патрон зразка 1943 р. (7,62 × 39 мм). Початкова швидкість кули 

— 715 м/с; енергія кулі — 2019 Дж. Патрони виготовляють зі спеціальними 

кулями: трасуючі — Т-45, бронебійно-запалювальні — БЗ, запалювальні — З, 

бронебійні — Б (7Н23) і зі зменшеною швидкістю для безшумової стрільби — 

УС, а також холості патрони.  

7,62 мм гвинтівковий патрон (7,62 × 54 мм). Початкова швидкість кулі 

ЛПС — 830 м/с; енергія кулі — 3306 Дж. Прийнятий на озброєння у 1891 р. під 

назвою «трьохлінійний гвинтівковий патрон».  

9 мм патрон «Терен-3Ф» (споряджений еластичною кулею) 

застосовується для стрільби з пістолета калібру 9 мм, призначеного для 

патронів з еластичною кулею. Патрон «Терен-3Ф» для пістолетів нелетальної 

ударно-травматичної дії застосовують як засіб активної дії на порушника без 

завдання йому тяжких тілесних ушкоджень.  

Калібр — у військовій справі — це вимір діаметра ствола вогнепальної 

або іншої зброї. Є одним зі способів стандартизації зброї та набоїв. Для нарізної 

зброї може визначатись як за відстанню між протилежними полями нарізів, так 

і між нарізами. Також для снарядів, мін, бомб, може дорівнювати діаметру 

найбільшого перетину.  

Калібри боєприпасів до стрілецької зброї За калібром стрілецьку зброю 

поділяють на зброю:  

• малого калібру — стрілецька зброя калібру до 6,35 мм (пістолет 

Марголіна, гвинтівки СМ-2, ТОЗ-8/12, автомат АК-74);  

• нормального калібру — стрілецька зброя калібру понад 6,35 до 9 мм 

(пістолети ТТ, ПМ, снайперська гвинтівка СВД, автомати АК, АКМ, гвинтівка 

Мосіна);  



• великого калібру — стрілецька зброя калібру понад 9 до 14,5 мм (в 

окремих випадках калібр стрілецької зброї може перевищувати 14,5 мм).  

Види та маркування боєприпасів до стрілецької зброї.  

 5,45-міліметровий патрон зі звичайною кулею (5,45 пс) призначений 

для ураження живих цілей, розташованих відкрито або за перешкодами, зі 

сталевим сердечником; куля не пофарбована; маса кулі — 3,4 г; маса 

сердечника — 1,43 г; початкова швидкість — 880-900 м/с.  

5,45-міліметровий патрон з кулею підвищеної потужності (5,45 ПП) зі 

сталевим термозміцненим сердечником. Забезпечує підвищене пробивання 

засобів індивідуального бронезахисту. Куля не пофарбована, фіолетовий лак 

герметизатора. Маса патрона — 10,8 г; маса кулі — 3,62-3,74 г; маса 

сердечника — 1,72- 1,80 г; початкова швидкість кулі — 880–900 м/с.  

5,45-мілімітровий патрони з бронебійними кулями (5,45 БП, 5,45 БС). 

Забезпечують підвищене пробивання засобів індивідуального бронезахисту. 

Патрон з бронебійною кулею БП. Носик кулі чорного кольору, лак-

герметизатор червоного кольору. Прийнятий на озброєння у 1998. Маса кулі — 

3,68 г; маса сердечника — 1,75 г.  

5,45-міліметровий патрон з бронебійною кулею БС. Куля не має 

спеціального фарбування. Маса кулі — 4,15 р.; маса сердечника (вольфрам-

кадмієвий сплав) — 2,1 г; початкова швидкість кулі — 840 м/с. Іл. 22.15. 5,45-

міліметровий патрон з трасуючою кулею (5,45 Т). Трасер цієї кулі на дальності 

до 800 м залишає яскравий слід, що світиться червоним кольором. Влучаючи в 

легкозаймисті предмети, куля здатна запалити їх. Носик кулі забарвлений в 

зелений колір. Маса патрона — 10,3 г; маса кулі — 3,23 г; початкова швидкість 

— 883 м/с.  

5,45-міліметровий патрон з бронебійнотрасуючою кулею (5,45 БТ). 

Забезпечує підвищене пробивання засобів індивідуального бронезахисту Іл. 

22.17. 5,45-мілімітровий патрон з кулею зі зменшеною швидкістю (5,45 УС). 

Застосовується із приладом для беззвучної і безполуменевої стрільби ПБС-4 Іл. 

22.18. 5,45- мілімітровий патрон із кулею, що має знижену рикошетну здатність 

(5,45 ПРЗ). Знижується ймовірність рикошету шляхом рівномірної деформації 

кулі внаслідок удару об тверду перешкоду.  

5,45 ПРЗ — патрон з кулею зі зниженою рикошетною здібністю 

(розроблений для спецслужб і правоохоронних органів). Розроблений у 2002—

2003 р. Куля оболонкова зі свинцевим сердечником. 

5,45-міліметровий набій з кулею ЗШ зі зменшеною швидкістю. Патрон 

призначений для безшумної автоматичної стрільби з автомата, обладнаного 



штатним глушником ПБС (пристосування для безшумної стрільби). Вершинка 

кулі забарвлена чорно-зеленим кольором. Маса патрона — 12,25 г; кулі — 5,15 

г; початкова швидкість кулі — 303 м/с.  

5,45-міліметровий патрон холостий. Використовують для імітації 

стрільби з автоматів АК-74 під час навчання, а також для здійснення салютів. 

Маса патрона — 6,6 г; порожнистої пластмасової кулі — 0,22– 0,26 г; заряд 

швидко згораючого пороху масою 0,24 г. 

 5,45-міліметровий патрон навчальний (5,45 УЧ). Використовується 

для навчання прийомам заряджання автоматів калібру 5,45 мм та спорядження 

магазинів Навчальний патрон з інертним спорядженням, вирізняється 

наявністю чотирьох поздовжніх виштамповок на гільзі і подвійного кільцевого 

обтиску кулі в дульці гільзи.  

Інші набої.  

5,45 — патрон для підводної стрільби. 

5,45 — модернізований холостий патрон.  

5,45 — зразковий патрон, призначений для порівняльної перевірки 

балістичних характеристик патронів, що зберігаються на складах. Відповідає 

штатному патрону, але виготовлений з підвищеною точністю. Носик кулі 

пофарбований у білий колір.  

Патрон з посиленим зарядом (ПЗ) — куля цілком чорного кольору.  

Патрон високого тиску (ВТ) — куля цілком жовтого кольору. 

Використовують у технологічних цілях під час виробництва зброї.  

5,45 SP / HP — патрон з напівоболонковою/експансивною кулею. 

Порівняно зі звичайними 5,45-міліметровими ці типи куль мають більшу 

забійну силу і в них відсутній рикошет, але мають меншу пробивну здібність. 

Застосовують переважно для полювання. Офіційно заборонені для 

використання у військових цілях.  

Спорядження магазина патронами і порядок зарядження автомата. 

Для заряджання автомата необхідно приєднати до автомата споряджений 

магазин (якщо він не був приєднаним).  

Для безпомилкового приєднання магазина виконайте такі дії:  

– піднесіть магазин подавачем угору до автомата так, щоб великий палець 

був на передній частині спускової скоби (тоді магазин розміститься під вікном 

ствольної коробки); 



– введіть верхню передню частину магазина у вікно ствольної коробки і 

поверніть його на себе до клацання;  

– зніміть автомат із «запобіжника» (переведіть перевідник униз і 

встановіть на необхідний вид вогню);  

– відведіть за рукоятку затворну раму назад до упору і відпустіть не 

супроводжуючи;  

– встановіть автомат на «запобіжник» (переведіть перевідник у крайнє 

верхнє положення), якщо вогонь відкривати не потрібно або не подано команди 

«Вогонь».  

Для спорядження магазина патронами потрібно взяти магазин у ліву руку 

горловиною вгору і випуклою стороною від себе, а у праву руку — патрони 

кулями до мізинця так, щоб дно гільзи було трохи вище рівня великого і 

вказівного пальців. Утримуючи магазин з невеликим нахилом донизу, вкладати 

патрони по одному на подавач (попередній патрон), дном гільзи до задньої 

стінки магазина, та натисканням великого пальця лівої руки заводити їх під 

загини бокових стінок і просувати до задньої стінки магазина.  

Заходи безпечного поводження зі зброєю і боєприпасами: 

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

2. Не спрямовуйте ствол убік людей, не цільтеся в колегу й не 

допускайте, щоб цілилися у вас.  

3. Будь-яку зброю вважайте зарядженою, доки власноруч не перевірите і 

не розрядите її.  

4. Розрядили зброю — поводьтеся з нею, як із зарядженою.  

5. Звівши курок (при відведенні затвора назад), ствол зброї спрямовуйте 

тільки в напрямку цілі або вгору під кутом 45–60° у безпечному напрямку (не 

слід спрямовувати ствол зброї убік поверхонь, які можуть спровокувати 

рикошет, наприклад бетонна підлога, стеля, стіни тощо).  

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

необхідності у відкритті вогню.  

Вимоги правил безпеки під час проведення стрільб у стрілецькому тирі. 

До навчальних стрільб у стрілецькому тирі допускаються учні, які пройшли 

інструктаж з вимог безпеки під час стрільб та склали заліки, результати яких 

зафіксовано в журналі, знають матеріальну частину зброї та можуть нею 

користуватися. Під час навчальних стрільб у тирі потрібно дотримувати певних 

правил поведінки та вимог безпеки.  



Без дозволу керівника учням заборонено:  

а) заходити до приміщення тиру;  

б) брати до рук зброю;  

в) виносити боєприпаси та зброю з приміщення тиру;  

г) заряджати та розряджати зброю; ґ) проводити підготовку до стрільби 

(прицілюватися);  

д) проводити стрільбу;  

е) спрямовувати зброю в сторону від мішеней, наводити її на людей.  

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення: набій до стрілецької зброї.  

2. У чому суть вимог безпеки перед початком навчальних стрільб у 

стрілецькому тирі?  

3. За яких умов і з якою метою видаляють патрон з магазина?  

4. Чому заборонено заряджати зброю бойовими та холостими набоями до 

команди «Вогонь!» керівника стрільби?  

5. З якою метою для стрілецької зброї сконструйовано таку кількість 

різних типів набоїв? Наведіть приклади?  

6. За яким параметром набої до стрілецької зброї різних марок і різних 

країн можуть бути взаємопридатними до стрільби. Обґрунтуйте і наведіть 

приклади. 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 22 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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