
 1

ЗАТВЕРДЖУЮ     
             

                                      ДиректорЖАДК НТУ  
                                              ______________ О.В. Ніколенко   

«___» _____________ 2014  року    
 
 

План – конспект 
проведення заняття з предмету «Захист Вітчизни» 

 
Тема:  “Стрілецька зброя та поводження з нею. Заходи безпеки при 
проведенні стрільб із стрілецької зброї.” 

 
Мета уроку: 
Сформувати в учнів поняття про стрілецьку зброю та необхідність дотримання 
заходів безпеки при проведенні стрільб із стрілецької зброї. Вивчити з учнями 
будову малокаліберної гвинтівки, її призначення, практично показати 
приготування до стрільби, заряджання і розряджання гвинтівки, виховувати 
витримку, спритність, впевненість у поводженні зі зброєю. 
Навчальні питання 
1. Призначення, будова та бойові можливості ПМ.  
2.  
3. Призначення, будова малокаліберної гвинтівки, порядок її заряджання. 
4. Особливості приготування, проведення стрільби. 
5. Заходи безпеки під час поводження з гвинтівкою і патронами. 
Час:         80хв. 
Місце:     кабінет предмету «Захист Вітчизни». 
Метод:    розповідь 
Матеріальне забезпечення:  
пневматична гвинтівка, 
комп’ютер, 
мультімедіа проектор, 
екран. 
Методичне забезпечення: 
Підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.).. 

 
Порядок проведення: 

1. Вступна частина — 12 хв 
1.1. Шикування учнів в одну шеренгу, перевірка за списком та огляд зовнішнього 

стану учнів, віддача рапорту командиром взводу вчителю предмета «Захист Вітчизни», 
привітання, виконання команд: «Ставай!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!». 

1.2. Оголошення теми, основної мети та порядку проведення уроку. 
1.3. Стройове тренування. Виконання команд: «В одну шеренгу — Ставай!», 

«Взвод, в дві шеренги — Ставай!». Виконання поворотів ліворуч, праворуч, кругом на 
місці. 

1.4 Тренування у відповіді на привітання начальника на місці. 
 
2. Основна частина — 60 хв 
2.1. Призначення, будова та бойові можливості ПМ.  
Пістолет Макарова, знаходиться на озброєнні з 1951 р. в деяких країнах 

колишнього Варшавського договору, Китаї та ін.  
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Призначений для ведення вогню у ближньому бою и є особистою зброєю 
офіцерського складу збройних сил і співробітників силових структур держав. В 
конструкції пістолета використана популярна схема німецького 7,65-мм Вальтера РР 
зразка 1927 р.  

Автоматика пістолета діє на основі віддачі свобідного затвора, виконаного у 
вигляді пересувного кожуха ствола. Поворотна пружина затвора надягається 
безпосередньо на ствол. Ударний механізм куркового типу, з відкритим курком і 
двоперовою бойовою пружиною, яка розташована у рукоятці позаду магазина. Спусковий 
механізм дозволяє ведення тільки одиночного вогню. Наявність самовзводу в конструкції 
дозволяє робити перший постріл, при наявності патрона в патроннику, без попереднього 
взведення курка. Це підвищує боєготовність зброї, не знижуючи безпеки його переноски. 
До позитивних якостей ПМ можливо віднести його надійність, простоту зборки - розбори, 
дешевизну, до недоліків - не дуже зручну рукоять і недостатню по сучасним нормам 
місткість магазину (8 патронів). Тим не менш, як пістолет для самозахисту, ПМ 
знаходиться у числі кращих мирових зразків  

 
ОСНОВНІ ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Калібр 9 мм 
Довжина 161 мм 
Довжина ствола 93 мм 
Вага без патронів 730 г 

Місткість магазину 8 патронів 
Початкова швидкість кулі 315 м/с 
Швидкострільність 30 пост/хв 
Прицільна дальність 50 м 
 

 
2.3. Призначення, будова малокаліберної гвинтівки, порядок її заряджання. 
Пневматична , калібру 4,5 мм з відкритим сектором прицілу призначення , для   

початкового навчання стрільби і тренування стрільців. 
 
 
Будова гвинтівки: 
- ствол 
- ствольна коробка із спусковим механізмом 
- затвор 
- рукоятка затвора 
- приціл 
- намушник 
- спусковий гачок 
- спускова скоба 
- ложе 
- шийка ложа 
- цівка ложе, приклад 
 
Технічна характеристика гвинтівки 
Калібр ствола, мм 5,6 
Довжина гвинтівки,мм-1113 
Довжина ствола,мм-640 



 3

Довжина прицільної лінії,мм-587 
Прицільна дальність,м-250 
Найбільш дальність польоту кулі, м –40 
Убивча сила,м- 
Початкова швидкість польоту кулі ,м-140 
Скорострільність, пострілів/хв.-10 
Число нарізів-4 
Вага,кг-3,0 
 
2.2. Особливості приготування, проведення стрільби. 
Приготування до стрільби включає такі моменти: 
- прийняття положення до стрільби 
- заряджання гвинтівки 
- прикладку гвинтівки 
Положення для стрільби приймається у такий спосіб: 
Тримаючи гвинтівку у правій руці дуловою частиною вперед, зробити правою 

ногою крок вперед і трохи вправо. 
Нахиляючись вперед, опуститись на ліве коліно. Потім, обпершись лівою рукою 

об землю, опуститися на стегно лівої ноги і передпліччя правої руки. Лягти на лівий бік і 
швидко повернутися на живіт. Трохи розкинути ноги врізнобіч носками назовні. 
Гвинтівку кладуть цівкою на долоню лівої руки. 

 
Заряджання пн гвинтівки проводиться так: 
Відкривши і відвівши затвор, взяти патрон за головку великим і вказівним 

пальцями правої руки і проштовхнути його вперед, поки за країна гільзи наштовхнеться 
на торець ствола, закрити затвор. 

Прикладка пн гвинтівки здійснюється таким чином: 
Лікоть лівої руки відводиться точно під гвинтівку, цівку покласти на долоню лівої 

руки між великим і вказівним пальцями. Правою рукою і встановити на плечі так, щоб 
відчувалося прилягання до плеча всього затильника, а його середина впиралась у виїмку 
плеча. Кистю правої руки охопити шийку приклада, а вказівний палець накласти на 
спусковий гачок. 

Прицілювання – це надання каналу ствола напряму, необхідного для того, щоб 
вразити ціль. Здійснюється прицілювання за допомогою прицілу та мушки. 

На влучність стрільби суттєво впливає дихання стрільця. Якщо не затримати 
дихання під час спускання курка, зброя матиме значне коливання. 

Слід зробити вдих, а потім неповний видих і затримати дихання на 7 – 10 секунд, 
прицілитися і плавно спустити курок. 

 
 
 
2.3.  Заходи безпеки під час поводження з гвинтівкою і патронами.  
Забороняється: 
- вести стрільбу з несправної зброї; 
- підходити і брати зброю на вогневому рубежі без дозволу керівника 

стрільби; 
- заряджати і передавати зброю без команди керівника 
- прицілюватись навіть з незарядженої зброї, якщо біля мішені перебувають 

люди; 
- спрямовувати зброю вбік, назад, а також на людей, в якому б стані зброя не 

була; 
- виносити заряджену зброю з лінії вогню; 
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- перебування на лінії вогню осіб, які не входять до зміни, що стріляє; 
- залишати на лінії вогню заряджену або з відкритим затвором зброю. 
 
3. Завершальна частина — 8 хв 
 
 

  Коротке опитування для закріплення теми заняття. (2-3 студенти). 
Наголошення теми та навчальних цілей, завдання на наступний урок: 

оформлення зошитів, вивчення бойових властивостей, порядку заряджання пневматичної 
гвинтівки. 

 
 
 
 
Викладач  предмету ЗВ                                              В.М. Катерещук 


