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ТЕМА: ТТХ ОСНОВНИХ ЗРАЗКІВ СУЧАСНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ, ЯКА 

ПЕРЕБУВАЄ НА ОЗБРОЄННІ ЗСУ 

УРОК № 7 

МЕТА: 
 Ознайомити з основними зразками стрілецької зброї ЗСУ; 
 Вивчити ТТХ снайперської гвинтівки; 
 Виховувати повагу до стрілецької зброї та дбайливе поводження з нею. 

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ: плакат з видами стрілецької зброї. 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: теоретичне заняття. 
МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: розповідь, бесіда, пояснення. 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: кабінет  «Захист Вітчизни». 
ТИП УРОКУ: комбінований. 
 СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ: 
1.Організаційний момент - 2 хв. 
2. Тренування особового складу. 
3.Актуалізація опорних знань і умінь студентів - 8 хв. 
4.Вивчення нового матеріалу – 25 хв. 
А)ТТХ основних зразків стрілецької зброї ЗСУ. 
5.Підсумок заняття – 5 хв. 
6.Домашнє завдання – 5 хв. 
І.Хід заняття 
Організаційний момент: 
Шикування групи в одну (дві) шеренги черговим групи, перевірка за списком та 

зовнішнього стану студентів, віддача рапорту викладачу, привітання викладача. 
ІІ. Тренування особового складу: 
 Рух прискореним кроком із веденням вогню на ходу. 
ІII. Актуалізація опорних знань і умінь студентів: 
1.Опитування особового складу. 
2. Фронтальна бесіда з елементами розповіді. 

 ТТХ основних зразків стрілецької зброї сусідніх держав. 
 ТТХ військової техніки сусідніх держав. 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 
Тактико-технічні характеристики СВД 
Калібр, мм 7,62 

Початкова швидкість кулі (v0), м / с 830 

Довжина зброї, мм 1225 

Темп стрільби, постр. / Хв 30 

Подача боєприпасів коробчатий магазин на 10 патронів 
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Маса в зарядженому стані з оптичним прицілом, кг 4,55 

патрон 7,62x54 

Довжина ствола, мм 620 

Нарізи / напрямок 4 / п 

Прицільна дальність, м 1300 

Дальність ефективної дії, м 1300 

Тактико-технічні характеристики кулемета НСВ-12,7 «Скеля» ("Утес") 

Калібр, мм 12,7 

Початкова швидкість кулі (v0), м / с 845 

Темп стрільби, постр. / Хв 750 

Подача боєприпасів стрічки (в ящику) на 50 патронів 

патрон 12,7x108 

Нарізи / напрямок 8 / п 

Прицільна дальність, м 2000 

Дальність ефективної дії, м 1500 

Маса незарядженого кулемета, кг 9,00 

Маса триноги, кг 14,00 

Маса повного ящика зі стрічками, кг 11,00 

Тактико-технічні характеристики гранатомета РПГ-7 

Калібр гранати, мм 85 

Калібр ствола, мм 40 

Початкова швидкість гранати (v0), м / с. 120 

Темп стрільби, постр. / Хв 6 

Маса з оптичним прицілом, кг 6,30 

Прицільна дальність, м 500 

Дальність дії, м 350 

Товщина пробиваної броні, мм 300 

Довжина ствола, мм 953 

Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів. 
Нагадування теми, навчально-виховної мети та ступенів її досягнення. 
Підбиття підсумків уроку: 
1. Зробити загальну оцінку класу 
2. Відмітити кращих учнів на занятті. 
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Домашнє завдання: Вивчити ТТХ  РПГ-7.  


